
 

 
 

Life is Meditation  

Meditation is Life 

 

 

 

Tuntunan Praktis 

Sutta Anapanasati dan Meditasi Cinta-Kasih 

 

 

 

 

 

 

Bhante Vimalaramsi  

 

 

 

 



2 |  L i f e  i s  M e d i t a t i o n ,  M e d i t a t i o n  i s  L i f e  

 

Judul : Life is Meditation - Meditation is Life 

Penulis: Bhante Vimalaramsi 

Alih bahasa: Mariani Dewi 

Penyunting: Hendry Tansul  

 

 

Copyright © 2014 Bhante Vimalaramsi 

Hak Cipta Terjemahan © 2018 Bhante Vimalaramsi 

 

Cetakan 1 – Mei 2018 

 

ISBN: 978-602-73479-2-2 

Diterbitkan oleh Yayasan Dhammasukha Indonesia 

Alamat: Jl. Prapatan No.30i Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 

 

Buku-buku lain oleh Bhante Vimalaramsi yang telah diterjemahkan ke 

Bahasa Indonesia: 

Breath of Love - 2011 

Moving Dhamma Vol. 1 - 2015 

Panduan Meditasi Pemaafan - 2015 

Panduan Meditasi Ketenangan Kebijaksanaan dan Pandangan Terang - 

2015 

 

Edisi ini berdasarkan buku “Anapanasati Sutta” oleh penulis ini pertama 

kali dicetak pada tahun 1995.  

 

Buku ini dapat disebarluaskan dalam bentuk apapun. 

Dilarang mengubah isi buku sama sekali!  



| 3 

 

Daftar Isi 

 

Daftar Isi ................................................................................................................. 3 

Pengantar Penulis .................................................................................................. 7 

Pendahuluan .......................................................................................................... 9 

Penulis .............................................................................................................. 11 

Buku ................................................................................................................. 14 

Pembuka: Undangan Terbuka .............................................................................. 17 

Mempersiapkan Tanah Sebelum Menanam .................................................... 19 

Menjalankan Sila – Memberi Pupuk pada Tanah ............................................ 20 

Apakah Nafsu Keinginan? Tanaman Lama ....................................................... 25 

Apa itu Memurnikan Pikiran? Penanaman Baru dan Panen! .......................... 26 

Mencampur-adukkan Disiplin-disiplin Ilmu ..................................................... 28 

Itulah Ringkasannya ......................................................................................... 28 

Tentang Jambu Air, Bodhi, dan Jalan ke Nibbāna ................................................ 31 

Jhana ................................................................................................................ 32 

Samatha ........................................................................................................... 33 

Samadhi ........................................................................................................... 34 

Mengerti Upaya Benar ..................................................................................... 38 

Nibbāna ............................................................................................................ 43 

Sebab Musabab yang Saling Bergantungan — Tulang Punggung dari Ajaran . 44 

Sebab Musabab yang Saling Bergantungan (Paticca Samuppada) .................. 50 

Mengajar dengan Cara yang Tepat dan Cara yang Salah ................................. 51 

Aplikasi Praktis dari Jalan Mulia Berunsur Delapan ............................................. 55 



4 |  L i f e  i s  M e d i t a t i o n ,  M e d i t a t i o n  i s  L i f e  

 

1. Samma Ditthi - Perspektif Harmonis (Pandangan Benar) ............................ 58 

2. Samma Sankappa - Gambaran Harmonis (Pikiran Benar) ............................ 60 

3. Samma Vaca - Komunikasi Harmonis (Ucapan Benar) ................................. 63 

4. Samma Kammanta – Gerakan Harmonis (Tindakan Benar) ......................... 64 

5. Samma Ajiva – Pola Hidup Harmonis (Mata Pencaharian Benar) ................ 66 

6. Samma Vayama - Latihan Harmonis (Upaya Benar) .................................... 72 

7. Samma Sati - Observasi Harmonis (Kewaspadaan Benar) ........................... 76 

8. Samma Samadhi - Penyatuan Pikiran Harmonis (Konsentrasi Benar) ......... 77 

Seluruh Jalan Mulia Berunsur Delapan Bekerja Bersama-sama ...................... 83 

Membuka Kunci Pintu Menuju Tiada Kematian ................................................... 85 

Keberanian untuk Menyelidiki ......................................................................... 86 

Semangat Penyelidikan Terbuka .................................................................... 101 

Pengantar ke Meditasi Ketenangan Kebijaksanaan dan Pandangan Terang 

(TWIM atau Samatha/Vipassana) .................................................................. 103 

Menemukan Guru Pembimbing bagi Latihan Meditasi Anda ........................ 107 

Lima Gangguan .............................................................................................. 110 

Dua Lembu dengan Gambar Lembu dan Gerbang! ....................................... 113 

Belajar Proses 6R ........................................................................................... 114 

Melepaskan Nafsu Keinginan  Cara untuk Mengakhiri Penderitaan ......... 121 

Pandangan Kepribadian ................................................................................. 124 

Instruksi Meditasi Cinta-Kasih ............................................................................ 129 

Pendahuluan .................................................................................................. 129 

Instruksi Meditasi Metta ................................................................................ 133 

Rilekskan Ketegangan .................................................................................... 135 

Cara Duduk .................................................................................................... 135 

Bagaimana Melakukan Meditasi Jalan ........................................................... 137 



| 5 

 

Bagaimana Mengatasi Pikiran Liar ................................................................. 138 

Nafsu Keinginan dan Identifikasi-Ego ............................................................ 141 

Lima Agregat .................................................................................................. 143 

Bagaimana Memancarkan Cinta Kasih........................................................... 145 

Visualisasi ....................................................................................................... 146 

Tersenyum ..................................................................................................... 147 

Ketumpulan Pikiran........................................................................................ 148 

Meditasi Aktif ................................................................................................. 149 

Manfaat Cinta-Kasih ...................................................................................... 150 

Cinta Kasih dan Nibbāna ................................................................................ 151 

Anapanasati Sutta .............................................................................................. 153 

Empat Jenis Upaya Benar............................................................................... 160 

Empat Landasan Kekuatan Batin ................................................................... 165 

Bagaimana Memurnikan Pikiran .................................................................... 168 

Mengatasi Kemalasan dan Kelembaman ....................................................... 170 

Memahami dan Mengelola Sakit ................................................................... 172 

Lima Kemampuan .......................................................................................... 175 

Berapa Lama Seharusnya Meditator Duduk? ................................................ 177 

Apa itu Sakit Meditasi? .................................................................................. 178 

Mengalami Pengalaman Pikiran Kosong ........................................................ 179 

Bagaimanakah Posisi Duduk yang Baik? ........................................................ 180 

Mengembangkan Kemampuan Kewaspadaan .............................................. 182 

Lima Kekuatan ............................................................................................... 192 

Kewaspadaan Pada Pernafasan ..................................................................... 195 

Meditasi Jalan ................................................................................................ 199 

Instruksi Meditasi .......................................................................................... 201 



6 |  L i f e  i s  M e d i t a t i o n ,  M e d i t a t i o n  i s  L i f e  

 

Memenuhi Empat Landasan Kewaspadaan ................................................... 250 

Memenuhi Tujuh Faktor Pencerahan ............................................................ 260 

Memenuhi Pengetahuan Sejati dan Pembebasan ......................................... 276 

Berbagi Jasa ................................................................................................... 290 

Catatan Kaki ....................................................................................................... 291 

Daftar Istilah ....................................................................................................... 293 

Latar Belakang Bhante Vimalaramsi ................................................................... 305 

Testimoni Hasil Meditasi .................................................................................... 309 

 

  



| 7 

 

Pengantar Penulis 

Buku revolusioner ini berisi metode yang jelas dan cermat dalam 

mempraktikkan dan memahami apa itu meditasi dan cara bermeditasi 

menurut teks-teks terawal Buddha. 

Ketika penulis mulai mengeksplorasi sutta-sutta dari teks-teks terawal 

yang tersedia, penulis menemukan bahwa Dhamma yang diajarkan 

Buddha itu begitu sederhana dan praktis.  

Yaitu dengan cara melepas sebagian besar kitab-kitab komentar seperti 

Visuddhi Magga (Jalan Purifikasi/Pemurnian) karya Yang Mulia 

Buddhagosa.  

Setelah menyimpan kitab-kitab komentar itu ke rak dimana mereka 

seharusnya berada, saya mulai menyelidiki teks-teks asli dengan begitu 

antusias karena di sanalah saya menemukan mutiara-mutiara 

kebijaksanaan sejati yang dapat digunakan dengan keberhasilan nyata 

dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang begitu praktis.  

Saat itulah saya secara mendalam belajar dan berpraktik tentang 

perbedaan antara yang diajarkan oleh kitab-kitab komentar dengan apa 

yang saya temukan dalam sutta-sutta; saat itu saya belum menunjukkan 

jalan luar biasa ini kepada orang lain.  

Buku ini adalah Anapanasati Sutta edisi ketiga dan telah diperluas 

cakupannya untuk meliputi instruksi Meditasi Cinta-kasih. Buku ini juga 

menjelaskan secara lebih mendetil tentang BAGAIMANA Sebab Musabab 

yang Saling Bergantung dan Empat Kebenaran Mulia adalah Dasar dan 

Langkah Kaki Jalan Tathagata menuju ke Pencerahan.  

Dengan mengajarkan langsung dari sutta-sutta, banyak murid yang 

mengalami praktik meditasi dan pemahaman mendalam tentang 

mengapa mereka bermeditasi dan tentang bagaimana cara memiliki 

pikiran yang senantiasa gembira sepanjang waktu. Ini artinya 

kegembiraan itu bukan hanya saat melakukan meditasi formal duduk 

saja, melainkan dalam segala aspek kehidupan mereka.  

Dengan kembali ke praktik dasar dari meditasi dan melakukan 

penyesuaian kecil dalam teknik meditasi, Buddha menunjukkan 
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bagaimana latihan kita dapat melesat dan menjadi sukses.  

Buku ini menunjukkan betapa mudahnya melakukan ini dan mencapai 

hasil yang mengagumkan, jika Anda ikuti dengan cermat.  
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Pendahuluan 

Adalah hadiah tak ternilai bisa terlahir sebagai manusia di dalam masa 

Ajaran Buddha, saat Empat Kebenaran Mulia masih ada dan Pintu 

Kedamaian terbuka untuk kita. 

Waktu tepat untuk perjalanan spiritual.  

Di tahun 2014 ini, Buddha-Dhamma masih sangat jelas dan adalah harta 

tak-ternilai yang dapat dibagikan dengan jernih untuk menguak 

kebenaran bahwa, realitas dalam dirinya sendiri itu sebenarnya jinak dan 

bahwa dengan mengalami dan mengerti ini dengan sepenuhnya, kita 

dapat mengambil kembali kontrol atas emosi-emosi kita dan mengklaim 

kembali stabilitas dalam hidup.  

Bukankah ini adalah salah satu alasan kita melakukan perjalanan spiritual 

ini, untuk mendapatkan kembali keseimbangan dan kebahagiaan dalam 

kehidupan sehari-hari? 

Begitu Anda menemukan keseimbangan seperti ini, hidup tidak akan 

pernah sama lagi, dan setiap hari adalah hari penuh terima kasih dan 

berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha karena pelestarian harta 

Kedamaian yang begitu luar biasa ini.  

Ketika manusia belajar Dhamma dengan cara yang mudah diingat dan 

dijalankan, mereka dapat merangkulnya dan menggunakannya sebagai 

satu sistem untuk terlepas dari kesengsaraan.  

Kita secara alami mulai membuka suatu Lautan Welas Asih yang memang 

ada dalam diri setiap orang.   

Welas asih selalu ada di sana, tetapi umumnya kita bergerak terlalu cepat 

untuk mengenalinya.  

Praktik yang didiskusikan dalam buku ini dapat menerangi semua 

jenjang posisi dalam karir yang dipilih, memperluas potensi penggunaan 

pikiran, secara kentara meningkatkan produktivitas, serta menawarkan 

ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian.  

Welas asih bawaan dalam diri seringkali disalurkan dari dalam diri kita 

ketika kita diberitahu tentang sifat alami dari segala hal dan diajari 
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bagaimana melihatnya sendiri.  

Tentu saja, setelah Anda baca, Anda harus menerima dengan tulus dan 

mempraktikkan yang Anda baca dan cukup berani untuk terus 

melakukannya.  

Edisi pertama buku kecil ini dicetak pada tahun 1995 dan sejak itu terus 

tersebar ke seluruh dunia dengan dorongan energinya sendiri.  

Ratusan ribu buku telah tersedia dalam berbagai bahasa.  

Buku ini bahkan digunakan di universitas-universitas di luar negeri 

sebagai buku panduan dasar untuk meditasi.  
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Penulis 

Yang Mulia “Bhante” Vimalaramsi adalah seorang bhikkhu Buddhis 

Maha Thera dengan pengalaman meditasi selama lebih dari 40 tahun.  

Beliau memimpin “United International Buddha Dhamma Society” 

(UIBDS), yang didirikannya pada tahun 2003.  

Beliau kemudian mendirikan lokasi pertama untuk Dhamma Sukha 

Meditation Center (Pusat Meditasi Dhamma Sukha) di hutan di Missouri, 

Amerika Serikat dan menjadi kepala vihara pertama di sana.  

Pada akhir tahun 2003, Bhante mulai membimbing program online 

pertama bagi murid-murid yang telah berlatih dengan beliau. Program ini 

masih sangat aktif dalam membantu pertumbuhan Buddha Dhamma. 

Pada tahun 2004, lokasi pusat meditasi saat ini dibeli, rencana studi dan 

pelatihan dibuat, dan retret dan pelatihan online dimulai.  

Pada tahun 2006, karena diundang, Bhante menghadiri perjalanan 

nominasi ke Jepang dalam pertimbangan nominasi beliau untuk menjadi 

bhikkhu Buddhis Amerika Level Senior pertama untuk merepresentasi 

Amerika Serikat di  World Buddhist Council (Konsili Buddhis Dunia) 

terbesar di Jepang. 

Pada tahun 2008, dengan persetujuan komite nominasi, Bhante secara 

resmi dilantik sebagai Representatif Amerika Serikat seumur hidup dan 

menghadiri World Buddhist Summit (WBC) ke-5 di Jepang yang berbasis 

di Kato dan Kyoto.  

Ini adalah organisasi Buddhis terbesar di dunia yang secara terbuka 

didedikasikan pada riset, praktik, pelestarian, dan pengajaran sedekat 

mungkin dengan ajaran-ajaran mendasar paling awal dari Buddha-

Dhamma.  

Pada Buddhist Summit ke-5 di Kato, Jepang, Yang Mulia Vimalaramsi 

secara resmi diumumkan sebagai pembentuk Buddhist American Forest 

Tradition. Tradisi ini mengenal Buddha sebagai guru satu-satunya dan 

berkomitmen pada pelatihan yang setara bagi pria dan wanita dalam 

program meditasi dan penahbisan.  

Sebagai tambahan, pada tahun 2014, Bhante mengumumkan bahwa sekte 
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Buddhisme yang Bhante representasikan saat ini adalah sekte Suttavadin. 

Beliau membangkitkan kembali cabang dari Buddhisme Theravada yang 

hanya mengikut Sutta-sutta.  

Pedoman-pedoman apapun yang dibuat saat ini ataupun di masa depan 

di dalam tradisi ini berkomitmen untuk menjadi panduan spiritual 

pendukung bagi garis ini dan Buddha dijunjung sebagai guru dan 

pembimbing utama, tak ada orang lainnya.  

Secara bertahap, pusat studi yang didedikasikan pada riset, praktik, 

pelestarian, dan pengajaran Buddha Dhamma sedekat mungkin dengan 

akar fundamentalnya mulai berdiri.  

 “Tradisi ini bekerja di dunia saat ini dan saat ini menyebarkan Dhamma 

ke seluruh dunia untuk kesejahteraan dan kebahagiaan semua orang.” 

Sebagai seorang meditator, Yang Mulia Bhante Vimalaramsi ditahbiskan 

dalam Tradisi Hutan Myanmar oleh almarhum Yang Mulia Sayadaw U 

Silanandabhivamsa.  

Ia kemudian berlatih di bawah bimbingan guru-guru yang sangat 

terkenal di dunia Buddhisme Theravada, Mahayana dan Tibet.  

Beliau mencurahkan lebih dari 20 tahun mengikuti penjelasan dan 

instruksi komentarial di berbagai tempat seperti Mahasi dan Chanmayay 

Yeiktha di Myanmar.  

Selama bertahun-tahun, beliau bermeditasi dengan sangat berhasil dalam 

suasana Asia sebelum beliau secara personal mulai menyelidiki dan 

membandingkan instruksi-instruksi dalam kitab komentar dengan 

instruksi-instruksi dalam sutta-sutta.  

Mengikuti nasihat dari seorang bhikku senior Yang Mulia Maha Thera Sri 

Lanka, Bhante menemukan hasil-hasil meditasi yang sangat baik masih 

dimungkinkan dengan menjauh dari penjelasan komentar (terutama 

Visuddhi Magga) dan beliau mulai mengikuti instruksi-instruksi sutta 

dengan lebih cermat.  

Beliau menyadari bahwa hasil-hasil meditasi berdasarkan instruksi-

instruksi sutta tidak sama dengan apa yang dimengerti orang dari 

instruksi-instruksi kitab komentar. Oleh karena itu, beliau berhenti 



| 13 

 

menggunakan kitab komentar dan secara mendalam mempelajari kata-

kata Buddha di dalam teks-teks paling awal yang masih tersedia dan 

mendalami praktik meditasinya. 

Upaya ini berhasil! Mengapa? Karena seperti yang dikatakan dalam 

Mahakaccanabhaddekaratta Sutta (Majjhima Nikaya sutta nomor 133:9): 

“Dengan mengetahui, Sang Bhagava mengetahui; dalam hal 

melihat, Beliau melihat; Beliau adalah visi, Beliau adalah 

pengetahuan, Beliau adalah Dhamma, Beliau adalah yang 

suci; Beliau adalah yang  mengucapkan, menyatakan, 

pembabar Dhamma, pemberi Keabadian tanpa kematian lagi, 

Raja Dhamma, Sang Tathagata,” 

Selama lebih dari 15 tahun hingga kini, Bhante mendedikasikan diri 

untuk mengajar dan melestarikan apa yang diajarkan Buddha dan 

bersedia melatih siapapun yang memiliki keberanian untuk bertanya dan 

mengejar jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berikut:  

 Apakah Buddha benar-benar menemukan jalan keluar dari 

penderitaan sehari-hari? 

 Jika beliau menemukannya, bagaimana beliau melakukannya? 

 Apakah beliau dengan jelas mengidentifikasi penderitaan  ini 

serta menunjukkan caranya muncul dan lenyap? 

 Apakah beliau meninggalkan instruksi dan mendeskripsikan 

hasil-hasil yang dapat kita capai? 

 Apakah ada orang yang mempraktikkan jalan ini di masa kini 

dan mencapai tingkatan-tingkatan kesuksesan yang serupa? 

 Sebagai seorang perumah-tangga, apakah perbedaan yang dapat 

dibuat, di sekolah atau tempat bekerja, sehubungan dengan 

interaksi dan masalah duniawi? 

Praktik ini membawanya menjadi realita 

Meditasi adalah Kehidupan! Kehidupan adalah Meditasi! 
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Buku 

 [Catatan: seluruh bagian sutta dicetak dengan cetak tebal di seluruh 

buku ini.] 

Isi buku ini sebagian besar mempelajari Anapanasati Sutta dari Majjhima 

Nikaya: the Middle Length Discourses yang diterjemahkan oleh Yang Mulia 

Bhikkhu Nanamoli dan Yang Mulia Bhikkhu Bodhi, dipublikasi oleh 

Wisdom Publications, dengan didukung dengan informasi-informasi dari 

sutta-sutta lain.  

Sutta Anapanasati ini mengajari kita tentang Kewaspadaan Pernafasan 

dengan menggunakan Tranquil Wisdom Insight Meditation/TWIM 

(Meditasi Ketenangan Kebijaksanaan dan Pandangan Terang) atau 

samatha vipassana. Ketika kita benar-benar mengerti, instruksi-instruksi 

ini dapat diaplikasikan ketika menggunakan Metta (Cinta-kasih) sebagai 

objek meditasi.  

Di buku edisi ini, kedua objek meditasi—nafas dan metta (cinta-kasih)—

dijelaskan.  

Untuk mengalami manfaat dengan praktik ini, kami dengan tegas 

menyarankan Anda untuk memilih HANYA SATU dari objek-objek ini—

nafas ATAU Metta—dan tetap bersama dengan objek ini sambil 

mengikuti hanya instruksi yang diberikan, sedekat mungkin, selama 

minimal satu bulan.  

Jangan berganti-ganti cara meditasi karena itu akan membuat pikiran 

menjadi bingung. 

Ketika Anda melakukan meditasi ini, jangan tambahkan atau kurangi 

apapun ke instruksi-instruksi ini. 

Lepaskan semua praktik meditasi lain agar Anda melihat betapa 

bagusnya ini bekerja.  

Jika Anda telah lama berlatih dengan objek nafas, Anda sebaiknya mulai 

dari awal lagi dengan menggunakan objek metta (cinta-kasih) ketika 

Anda melakukan eksperimen ini.  

Ini akan membantu Anda mengatasi kemungkinan kebiasaan lama Anda 

dan untuk membentuk kebiasaan baru yang akan menguak kemajuan 
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sesungguhnya di jalan ini.  

Instruksi-instruksi meditasi diulang-ulang beberapa kali dalam Kanon 

Pali menggunakan kata-kata yang serupa.  

Ini BUKAN suatu bentuk prosa/cerita.  

Jangan salah sangka! Ini adalah bentuk pelatihan kuno. 

Frasa-Frasa tertentu dalam sutta menekankan kembali pentingnya 

instruksi-instruksi yang berharga ini.  

Oleh sebab itu, ada banyak pengulangan rutin mengenai apa yang Anda 

harus ukir dalam pikiran Anda untuk Anda latih, ketika Anda 

bermeditasi.  

Pandang ini sebagai: 

1. dengarkan apa yang akan guru katakan, 

2. dengarkan apa yang sedang guru katakan langsung pada Anda, 

dan, 

3. dengarkan guru mengatakan apa yang telah mereka katakan 

barusan! 

Pada saat itu, Anda tahu! 

Mendengarkan dengan cara ini, Anda akan ingat ketika Anda 

mempraktikkannya.  

Di masa lalu, beberapa orang mengatakan bahwa ada 40 objek meditasi 

yang disebutkan di dalam sutta-sutta.  

Namun, menilik lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa semua objek 

meditasi mengunakan teknik yang sama dalam merelaksasi ketegangan 

yang disebabkan oleh nafsu keinginan dengan cara yang sama untuk 

mencapai tujuan “pemahaman” yang sama.  

Inti ajaran Buddha ditemukan dengan melihat dan mengerti dengan jelas 

proses impersonal (tanpa diri/anatta) dalam Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan dan Empat Kebenaran Mulia. Dengan mengerti dua hal ini, 

Dhamma dapat dengan sempurna diwujudkan.  

Buku ini berisi tentang bagaimana menggunakan nafas ataupun metta 
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(cinta-kasih) dan tersenyum dan rileks sebagai objek meditasi, untuk 

membantu Anda mencapai tujuan agung.  

Hanya dalam jangka waktu beberapa hari, Anda dapat melihat sendiri 

bahwa sangat mungkin untuk melepaskan penderitaan.  

Monastik dan umat awam yang memberikan upaya tulus dalam 

mengikuti instruksi-instruksi ini dengan cermat mengalami kemajuan-

kemajuan luar biasa dalam memahami Buddha Dhamma dengan cepat.  

Jika Anda adalah meditator berpengalaman tetapi berkecil hati karena 

hasil kemajuan Anda, praktik ini berefek mengajari Anda bagaimana 

memperbaiki meditasi Anda dengan sempurna.  

Bhante menghidupkan kembali ajaran-ajaran ini di Amerika dengan 

menggunakan kata-kata Inggris yang jelas dan sederhana.  

Hingga kini, bagi umat-umat awam Barat dan Asia, juga para guru, 

tidaklah mudah untuk mengerti isi teks-teks. Karena itu, jelaslah betapa 

pentingnya pengulangan yang ada di buku ini untuk menjelaskan 

informasi-informasi paling penting dengan cara sesederhana mungkin.  

Diharapkan dengan membaca buku ini, Anda akan mendapatkan 

pengertian mengenai apa yang benar-benar Buddha ajarkan. Ini akan 

berbeda dengan apa yang Anda dengar di tempat lain, jadi tolong 

bukalah pikiran Anda. Cobalah dulu sebelum Anda menghakiminya.  

Buddha mengatakan pada kita semua “Datang dan Lihat” bagaimana 

cara kerjanya di dalam Kalama Sutta. Buku ini adalah undangan terbuka 

Anda.  

“Hidup adalah Meditasi, Meditasi adalah Hidup!” 

 

Yang Mulia Sister Khema, November, 2013 

Ketua – United International Buddha Dhamma Society, Inc. 

Dhamma Sukha Meditation Center and Anathapindika’sStudy Park. 

www.dhammasukha.org 

 

 

http://www.dhammasukha.org/
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Pembuka: Undangan Terbuka 

Namo Tassa Bhagavato Arahato 

Samma Sambuddhasa 

Banyak orang sedang melakukan pencarian spiritual untuk menemukan 

jalan yang mengantarkan pikiran mereka ke kedamaian, kegembiraan, 

dan keterbukaan.  

Mereka dapati norma-norma dunia yang menitikberatkan pada 

materialisme dan kesuksesan ternyata tidak memberikan kedamaian 

sejati, kebahagiaan sejati, ataupun keamanan dalam hidup mereka.  

Malahan hidup terasa seperti terbawa ke lebih banyak derita dan 

ketidakpuasan.  

Tiga dari setiap empat orang di jalanan sedang menjalani suatu terapi 

untuk berbagai bentuk masalah depresi mereka.  

Bagi orang-orang ini, Jalan Mulia Berunsur Delapan oleh Buddha 

menawarkan suatu kesempatan untuk mengerti apa yang benar-benar 

terjadi dalam pengalaman kehidupan.  

Ini adalah kesempatan untuk melihat bagaimana hal-hal sebenarnya 

bekerja dan apa yang menyebabkan derita dan kesengsaraan yang disertai 

dengan kegelisahan, serangan panik, perilaku obsesif-kompulsif, sulit 

tidur, dan depresi di semua level.  

Ajaran Buddhis memberikan kita suatu sistem pengaturan diri yang 

dapat membantu kita di situasi-situasi ini.  

Ajaran Buddha memberi contoh suatu hidup yang sederhana dan penuh-

rasa-cukup, dimana pembelajaran untuk menerima setiap momenlah 

yang menuntun ke hidup yang terbuka, bahagia, dan bebas.  

Buddha mengajarkan metode meditasi yang dengan lembut menuntun ke 

ketenangan.  

Ajaran ini membuka kebijaksanaan internal kita yaitu pengertian murni 

tentang kealamian sejati segalanya (bagaimana hal-hal benar-benar 

bekerja) dengan secara sistematis menguak rangkaian pemahaman 

mendalam, tahap demi tahap.  
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Ini adalah Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM), atau Meditasi 

Ketenangan Kebijaksanaan Pandangan Terang, yang ditemukan dalam 

teks-teks Pali.  

Ini adalah Samatha dan Vipassana (ketenangan dan pandangan terang) 

bertautan bersama seperti yang dipraktikkan Buddha (Majjhima Nikaya, 

Sutta no. 149, Mahāsaḷāyatanika Sutta).  

Jalan dari latihan ini membawa langsung menuju ke pembebasan pikiran 

dari kecenderungannya terhadap nafsu, kebencian, dan delusi.  

Ini membuka jalan untuk menerima momen kini dengan penuh cinta-

kasih, memberikan kita ruang untuk merespon, bukannya bereaksi, 

dalam hidup kita.  

Praktik ini mengajarkan kita cara untuk memiliki pikiran terbuka yang 

meluas melebihi batas saat ini, sehingga kita dapat mengamati hal-hal 

dengan lebih tenang dan dengan pengertian lebih mendalam.  

Dalam Kalama Sutta, Buddha secara terang-terangan menyatakan bahwa 

seseorang seharusnya selalu menguji dan menyelidiki, dan tidak secara 

buta mengikuti kepercayaan atau praktik manapun! 

Peringatan beliau dengan petunjuk ini adalah untuk membuka dan 

memperluas pengalaman seorang meditator, sehingga mereka tidak akan 

melekat pada doktrin manapun tanpa melakukan investigasi 

menyeluruh.  

Beliau mencoba untuk lepas dari hubungan tradisional diktatorial antara 

guru-murid dan menciptakan suatu lingkungan dimana murid 

mengemban tanggung jawab penuh dalam perjalanan penyelidikan 

mereka sendiri.  

Penyelidikan jujur terhadap suatu doktrin seperti ini akan membuka 

pikiran, memperluas kesadaran, dan pengertian melalui pengalaman dan 

penemuan personal.  

Meditator belajar cara untuk melihat sendiri apa yang membawa ke 

pikiran menjadi tertutup dan ketat, dan apa yang membawa ke pikiran 

menjadi terbuka dan jernih, suatu pikiran yang siap untuk memilih 

kedamaian daripada perang.  
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Mempersiapkan Tanah Sebelum Menanam 

Buddha mengajarkan satu pelajaran untuk pertama-tama mempersiapkan 

tanah untuk menumbuhkan kebijaksanaan.  

Tanah, disebut “bumi” dalam bahasa Pali, terdiri dari kondisi dari 

kapasitas hati meditator itu untuk kesadaran penuh penyadaran, tingkat-

tingkat kemampuan observasi, dan kemampuan untuk mengikuti 

instruksi dengan cermat.  

Hati harus dikendurkan, seperti tanah di taman harus digemburkan, dan 

disiapkan dengan baik melalui praktik kedermawanan (dana).  

Kedermawanan jenis ini tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun.  

Ini adalah suatu praktik dalam semua aspek kehidupan meditator itu.  

Kedermawanan “yang bagaikan raja” dilakukan dengan memberi melalui 

pikiran baik, ucapan baik, dan tindakan baik.  

Seseorang yang sengsara mempunyai tendensi untuk memiliki pikiran 

yang menang-sendiri, ketat, dan terbatas.  

Ketika perhatian seseorang memegang pada hal-hal material (bernafsu 

terhadap mereka), sangatlah gampang untuk melekat dan terserap.  

Perhatian semacam ini menjadi sangat personal (atta) dan membawa kita 

ke kesakitan fisik dan mental, dan penderitaan (dukkha) yang tak 

terhingga.  

Ini adalah kemelekatan Aku/Diriku/Milikku (atta)! 

Kemelekatan dalam bentuk apapun membuat pikiran menjadi tidak 

nyaman, tegang, dan ketat (nafsu keinginan). 

Dengan memperbanyak praktik kedermawanan, meditator belajar 

mengenal bagaimana rasanya ketika pikiran gembira, terbuka, dan jernih, 

tidak tertutup atau ketat.  

Bentuk lain dari kedermawanan adalah memberikan waktu dan energi 

untuk membantu orang-orang yang sedang menghadapi masalah, yaitu 

menjadi teman sejati.  

Ini termasuk membantu yang lainnya menjadi gembira! 
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Mengatakan atau melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang 

tersenyum dan gembira akan membuka pikiran meditator dan membuat 

kegembiraan muncul bagi mereka juga.  

Mengalami pengalaman seperti ini membantu meditator memperluas 

pikirannya dan melepaskan ketegangan, yaitu yang disebabkan oleh 

nafsu keinginan.  

Setiap kali seorang meditator membantu orang lain mengalami 

kegembiraan dan ia sendiripun merasakan kegembiraan itu juga, suatu 

sensasi keterbukaan dan ketenangan dapat diamati.  

Jadi Anda lihat, ini adalah langkah pertama dalam mempersiapkan tanah 

(bumi) untuk kesuksesan meditasi.  

 

Menjalankan Sila – Memberi Pupuk pada Tanah 

Buddha juga menitikberatkan pada pentingnya menjaga disiplin moral 

(sīla) dan tidaklah berlebihan ditekankan betapa pentingnya menjaga sila 

ketika berupaya melatih pikiran.  

Tentu saja sila-sila ini adalah aturan moralitas yang ada di hampir semua 

agama. Dalam sisi itu, diskusi tentang sila bisa dipandang sebagai 

pembahasan tentang moralitas. Tetapi apa yang terjadi jika kita 

mengubah perspektif kita: dari pembahasan tentang moralitas menjadi 

perspektif bagaimana seorang meditator dapat mengembangkan 

kewaspadaan dan memupuk tanah? 

Dalam kondisi itu, sila-sila ini menjadi panduan dalam “petunjuk 

persiapan tanah.” 

Kenyataannya, jika meditator itu tidak menjalankan sila-sila, maka upaya 

mereka untuk memanen tidak akan berbuah.  

Buktinya sudah cukup jelas saat ini dengan melihat betapa banyak 

meditator yang menghadapi jalan buntu dan tidak mengalami 

kemajuan.  

Dalam beberapa tradisi, dibuat cerita-cerita untuk memberi alasan 

mengapa ini terjadi pada mereka, sekaligus dengan kata-kata 
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penyemangat untuk tidak menyerah!  

Tidak menjalankan sila itu seperti menghabisi gizi tanah dan tetap 

berharap tanah itu akan menghasilkan panen. Tidak akan terjadi! 

Kelima sila ini, ketika terus menerus dijalankan dan dipraktikkan, 

sesungguhnya melepaskan pikiran dari ketakutan, kegelisahan, rasa 

bersalah, dan rasa penyesalan.  

Sila-sila itu membantu Anda menjaga taman Anda bebas dari hama 

pengganggu! 

Jika Anda membuat komitmen untuk menjaga sila-sila setiap waktu 

sepanjang hidup Anda, maka tidak akan ada masalah dengan taman 

pikiran Anda.  

Sebagai seorang meditator, Anda akan siap menanam untuk hasil panen 

kegembiraan dan kepuasan yang berlimpah-limpah.   

Dalam beberapa situasi, Anda mungkin perlu membersihkan rumput-

rumput hama sebelum mulai menanam. 

Berita baiknya adalah taman dapat dimanfaatkan kembali dengan 

kesabaran dan upaya tanpa menyerah.  

Lima sila ini tidaklah sulit untuk dipelajari. Sila-sila ini adalah: 

1. menghindari membunuh makhluk hidup;  

2. menghindari mengambil apa yang tidak diberikan;  

3. menghindari aktivitas seksual yang salah;  

4. menghindari berkata bohong, mengucapkan kata-

kata kasar (memaki), gosip atau fitnah; dan 

5. menghindari menggunakan obat-obat terlarang dan 

mengkonsumsi alkohol, yang dapat mengakibatkan 

lemahnya kesadaran dan menuntun ke pelanggaran 

empat sila lainnya.  

Jika Anda mengikuti saran operasional ini sepanjang hidup Anda, maka 

meditasi Anda akan bekerja dengan sangat baik.  

Inilah caranya meditator mempersiapkan tanah untuk bercocok tanam 
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agar taman pikiran bermekaran.  

Inti dari meditasi adalah membuka dan menenangkan pikiran, sehingga 

meditator dapat dengan damai menerima apapun yang muncul tanpa 

pengetatan apapun.  

Lebih lanjut, Buddha mengajarkan metode-metode meditasi (bhavana) 

atau pengembangan mental untuk membebaskan pikiran dari 

penghalang-penghalang dalam memahami ini.  

Oleh karena itu, buku instruksi ini ditulis bagi orang-orang yang sedang 

melakukan perjalanan mulia ini.  

Kita harus ingat bahwa ajaran ini adalah ajaran bertahap /gradual, 

menghasilkan pembelajaran bertahap dan menawarkan banyak tingkat 

keberhasilan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.  

Bagi pemula, instruksi-instruksi ini awalnya mungkin terlihat 

membingungkan dan sulit dimengerti, tetapi Anda akan secara bertahap 

menemukan banyak manfaat ketika mengikuti instruksi-instruksi ini 

dengan cermat.  

Faktanya, tidak ada bukti bahwa meditasi, sebagaimana yang mula-mula 

diajarkan Buddha, dibagi menjadi beberapa tipe teknik meditasi berbeda 

misalnya konsentrasi dan pandangan terang, sepertinya yang biasanya 

dipraktikkan hari ini.  

Pada akhirnya, pencerahan penuh Buddha tidak dicapai melalui 

konsentrasi mendalam satu-titik dalam wujud apapun, termasuk 

konsentrasi tercerap atau terabsorpsi (appana samadhi), konsentrasi akses 

atau berdekatan (upacara samadhi), atau konsentrasi momen-ke-momen 

(khanika samadhi).  

Beberapa tipe praktik meditasi konsentrasi satu-titik sebenarnya 

menimbulkan ketegangan pada pikiran dan menekan rintangan-

rintangan dengan kurangnya pemahaman mendalam.  

Tipe meditasi konsentrasi adalah suatu bentuk menekan (supresi), suatu 

tipe meditasi yang memotong pengalaman seseorang, yang menyebabkan 

suatu resistensi/penolakan (nafsu keinginan) yang terbentuk oleh 

ketegangan dan keketatan. Alhasil, ada konflik dengan realita. Di sisi lain, 
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Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM or samatha-vipassana) 

membuka pikiran meditator dan terus mengembangkannya tanpa 

resistensi. Suatu pikiran yang terlalu terkonsentrasi bukanlah meditasi 

sesuai dengan cara yang Buddha lakukan pada malam pencerahannya.  

Tidaklah penting apakah kita membahas tentang konsenstrasi penuh, 

terpusat, atau ekstatik, atau konsentrasi akses. Masalah yang sama 

muncul terkait ketegangan dan keketatan.  

Yang paling penting bahwa apapun yang mengganggu perhatian pikiran 

dari “nafas dan menenangkan” atau dari “cinta-kasih dan relaksasi”, 

meditator seharusnya cukup mengenali perhatian pikiran bergerak, 

melepaskan, merilekskan, tersenyum kembali, dan kembali ke objek 

meditasi.  

Kemudian ulang siklus ini. Ini yang disebut 6R dalam bahasa Inggris atau 

6M dalam bahasa Indonesia, yaitu praktik Upaya Benar (atau praktik 

harmonis) dari Jalan Utama Berunsur Delapan. 6R/6M itu adalah: 

Recognize/ 

Mengenali 

Release/ Melepas 

Relax/ Merilekskan 

Re-Smile/Manis 

tersenyum  

Return/ 

Mengembalikan 

Repeat/ Mengulang 

 

Seseorang sesungguhnya melepaskan ketegangan dan keketatan dan 

menenangkan segalanya tanpa memikirkan tentang gangguan itu.  

Isi dari pikiran atau sensasi tidaklah penting! 

Alasan untuk bermeditasi adalah untuk melihat dan memahami 

BAGAIMANA perhatian pikiran bergerak dari satu hal ke hal lain.  
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Kepuasan dan kedamaian muncul ketika meditator mulai mengerti 

kealamian sesungguhnya dari proses psikofisik ini, yang kita sebut: 

pikiran (nama) dan tubuh (rupa).  

Meditator dapat belajar untuk benar-benar merasakan pikiran membuka 

dan merilekskan ketegangan (nafsu keinginan)! 

Kemudian, meditator tersenyum dengan lembut dan mengarahkan 

kembali perhatian pikirannya ke objek meditasi, yaitu “nafas dan 

relaksasi” atau “cinta-kasih dan relaksasi”.  

Tindakan menenangkan pikiran dan merilekskan ketegangan di kepala 

sebelum kembali ke nafas atau metta (cinta-kasih) membuat perbedaan 

besar antara “Meditasi Konsentrasi” dengan "Tranquil Wisdom Insight 

Meditation" (TWIM). 

Seorang meditator yang mempraktikkan “Meditasi Konsentrasi” terlalu 

berfokus pada objek meditasi dan akibatnya mereka punya 

kecenderungan untuk menutup atau mengetatkan pikiran sampai tidak 

ada lagi gangguan.  

Praktik “konsentrasi” seperti ini membawa ke pencerapan pikiran yang 

mendalam dan penekanan gangguan sehingga gangguan-gangguan tidak 

dapat muncul lagi sampai saat konsentrasi orang itu berkurang. Saat itu, 

meditator itu akan diserang oleh gangguan-gangguan dan ia tidak 

mampu mengenali bagaimana gangguan-gangguan ini muncul.  

Inilah sebabnya mengapa selama retret atau sesi meditasi konsentrasi, 

meditator itu dapat menekan gangguan-gangguan, tetapi dalam 

kehidupan sehari-hari ketika konsentrasinya sudah tidak dipertahankan 

lagi, gangguan-gangguan timbul dengan sangat kuat.  

Di sisi lain, meditator yang mempraktikkan "Tranquil Wisdom Insight 

Meditation" (TWIM) memiliki tendensi untuk membuka pikiran, 

melepaskan nafsu keinginan, dan mengizinkan perhatian pikiran untuk 

menjadi tenang secara natural.  

Dengan kata lain, meditator Tranquil Wisdom Insight Meditation 

(meditator TWIM) tidak terlalu terperangkap dalam kehidupan sehari-

hari ketika gangguan muncul dan mampu mempunyai kehidupan yang 

lebih jernih dan seimbang dengan lebih sedikit penderitaan di dalamnya.  
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Dengan cara ini, meditator TWIM benar-benar mampu melihat 

bagaimana proses ini bekerja dan menjadi lebih tidak melekat pada 

gangguan-gangguan.  

Meditator TWIM tidak menekan atau memaksa pikiran untuk tetap fokus 

pada objek meditasi saja. Melainkan, pikiran selalu waspada dengan apa 

yang sedang dilakukan saat ini.  

Meditator TWIM mampu melihat BAGAIMANA perhatian pikiran 

menjadi terganggu dan bergerak dari satu hal ke hal lain.  

Kapanpun gangguan muncul, meditator mengikuti proses 6R/6M—

melepas, rileks, tersenyum dan merasakan ekspansi di kepala sebelum 

kembali ke “nafas dan rileks” atau “metta dan rileks”.  

Apakah Nafsu Keinginan? Tanaman Lama 

Pertanyaan pentingnya yang seharusnya semua orang sudah tahu 

jawabannya adalah: apakah nafsu keinginan itu?  

Bagaimana orang mengenali “nafsu keinginan” ketika itu muncul?  

Buddha selalu menggunakan definisi yang sangat spesifik ketika beliau 

mengajar, dan semua orang perlu mengerti definisi beliau yang 

seringkali berbeda dengan definisi umum.  

Definisi Buddhis untuk nafsu keinginan dan bagaimana mengenalinya 

adalah: 

Saat bermeditasi, nafsu keinginan dapat dilihat dan dikenali dalam 

bentuk ketegangan atau keketatan di pikiran dan tubuh seseorang.  

Tempat paling mudah untuk melihat ketegangan dan keketatan ini adalah 

di kepala/otak seseorang.  

Semua orang mempunyai membran tipis yang membungkus otak yang 

disebut Meninges (selaput otak).  

Membran ini berkontraksi (mengetat) setiap kali perasaan ataupun 

pikiran muncul.  

Dengan mengenali ketegangan di dalam kontraksi adalah cara untuk 

mengenali dan melihat adanya nafsu keinginan.  
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Mampu melihat keketatan serta merilekskan atau melepaskan kontraksi 

ini adalah praktik Upaya Benar atau 6R.  

Ketika ini dilakukan, meditator mampu melihat bahwa perhatian pikiran 

telah menjadi jernih dan tidak ada pikiran-pikiran pengganggu yang 

muncul, pikiran menjadi sangat awas dan murni.  

Inilah yang dikatakan tentang Kebenaran Mulia Ketiga (berhentinya 

penderitaan)! 

Meditator tersenyum dan membawa pikiran yang bebas dari nafsu dan 

yang murni ini kembali ke objek meditasi.  

Beginilah caranya pikiran menjadi murni dan bebas dari segala nafsu 

keinginan.  

Nafsu keinginan juga dikenali sebagai pikiran “saya suka” atau “saya 

tidak suka”. 

Ini adalah awal dari ide keliru tentang diri personal (atta).  

Penggunaan 6R adalah cara untuk benar-benar mengenali dan 

melepaskan nafsu keinginan.  

Apa itu Memurnikan Pikiran? Penanaman Baru dan 
Panen! 

Dengan cara inilah Kebenaran Mulia Ketiga (berhentinya penderitaan) 

maka meditator dapat benar-benar menemukan arti sebenarnya dari 

“memurnikan pikiran”.  

Sehingga, seperti yang dideskripsi dalam sutta-sutta, "Tranquil Wisdom 

Insight Meditation" (TWIM atau samatha-vipassana) menuntun ke 

kebijaksanaan, kesadaran penuh, kewaspadaan tajam, dan pada akhirnya 

pada tujuan akhir pencapaian Nibbāna.  

Tarikan nafas, hembusan nafas, rilekskan keketatan di kepada dan jadikan 

pembukaan dan rasa ekspansi pikiran dan tersenyum adalah markas bagi 

meditasi pernafasan Anda.  

Ini juga sama untuk meditasi metta (cinta-kasih) dan rileks.  

Kapanpun pikiran pergi dari markas, meditator pertama-tama melepas, 
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merilekskan keketatan itu lagi, merasakan pikiran berekspansi dan 

menjadi tenang; tersenyum dan kemudian mengarahkan perhatian 

pikiran kembali ke objek meditasi.  

Meditator “selalu pulang ke markas” tak peduli apapun yang muncul, 

misalnya pikiran yang berkelana, sakit emosional, sensasi fisik, atau 

gangguan lainnya.  

Gangguan emosi dan fisik semuanya diperlakukan dengan cara yang sama 

setiap kali mereka muncul! 

Sangatlah penting untuk mengenali dan mengingat.  

Gangguan-gangguan ini sebenarnya adalah bagian dari proses 

impersonal (anatta/tanpa diri) dan perlu dilihat sebagaimana adanya.  

Ini sejauh ini adalah instruksi meditasi paling sederhana yang pernah 

Buddha berikan! Bukan yang paling mudah, tapi yang paling sederhana.  

Di awal latihan, meditator perlu melihat apa hasil akhirnya, sebelum 

terlalu terlibat dan menghabiskan waktu dan tenaga 

mengembangkannya.  

Pertanyaan untuk ditanyakan adalah, “Apakah teknik ini menuntun pada 

hasil terbaik untuk saya?” 

Jika meditator ingin mengembangkan “konsentrasi”, maka meditasi 

absorpsi adalah yang seharusnya mereka latih.  

Jika meditator ingin mengembangkan pemahaman untuk melepaskan 

sakit dan derita, serta ingin terbebas dari lingkaran kelahiran-kembali dan 

kematian, maka jalan Buddha "Tranquil Wisdom Insight Meditation" 

(TWIM) adalah jalannya. 

Ini bukannya mengatakan bahwa orang-orang yang telah berlatih dengan 

bentuk-bentuk meditasi lain telah menyia-nyiakan waktu mereka.  

Hampir semua teknik meditasi punya keunggulan—satu teknik tak lebih 

baik dari yang lain. Tetapi pertanyaannya adalah: apakah hasil akhirnya, 

dan apakah itu yang dicari meditator itu?  
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Mencampur-adukkan Disiplin-disiplin Ilmu 

BUKANLAH ide yang baik untuk mencampur-adukkan disiplin-disiplin 

ilmu.  

Mencampur-adukkan beberapa teknik akan menghentikan kemajuan, dan 

apapun hasil akhir yang ingin dicapai akan lambat tibanya atau bahkan 

tak tercapai sama sekali.  

Jika ada orang ingin membuat kue tapi tidak mengikuti resep dengan 

tepat, dan ia menambahkan bahan-bahan lain yang tidak disarankan, 

apakah hasil yang akan didapat?  

Itu serupa seperti meditasi! 

Buddha mengajari bahwa ada beberapa objek meditasi yang berbeda dan 

bagaimana menggunakan teknik "Tranquil Wisdom Insight Meditation" 

(TWIM atau samatha-vipassana) dengan salah satu dari objek-objek 

meditasi itu.  

Tetapi hanya ada satu resep untuk diikuti yang menuntun pada 

kebebasan dari penderitaan dan ke Nibbāna.  

"Tranquil Wisdom Insight Meditation" (TWIM atau samatha-vipassana) 

memenuhi resep itu.  

Meditator tidak pernah harus mengontrol perhatian pikirannya dengan 

cara yang berat, kasar, atau memaksa.  

Cukup dengan ringan menggunakan 6R dan ini akan secara alami 

menuntun ke pikiran yang ringan yang bebas dari segala jenis 

penderitaan dan ketidak-baikan.  

Mencoba untuk menolak atau mengontrol, dan berupaya membuat 

meditasi menjadi seperti apa yang diharapkan oleh meditator itu, adalah 

penyebab munculnya lebih banyak nafsu keinginan dan ini adalah awal 

mula penderitaan.  

Itulah Ringkasannya 

Sisa buku ini mendeskripsikan instruksi-instruksi ini dengan penjelasan-

penjelasan yang lebih rinci.  
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Ketika Anda meneliti dan mengeksplorasi makna-makna dalam buku ini, 

Anda akan mulai mengerti dan secara bertahap mengaplikasikan teknik 

ini dalam meditasi duduk Anda dan juga dalam kegiatan sehari-hari.  

Tak pelak, Anda akan terkagum-kagum dengan keindahan dan 

kesederhanaan Meditasi Kewaspadaan Pernafasan (Anapanasati) dan 

Meditasi Kewaspadaan Cinta-kasih (Metta) yang Buddha ajarkan.  

Semoga semua yang membaca buku ini merasa buku ini bermanfaat dan 

semoga mereka mencapai tujuan tertinggi.  
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Tentang Jambu Air, Bodhi, dan Jalan ke Nibbāna 

Beberapa tahun belakangan ini, ada banyak penjelasan-penjelasan tentang 

ajaran Buddha dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain.  

Namun, banyak dari mereka yang kurang otentik (asli) dan tidak secara 

akurat merepresentasikan kata-kata Buddha.  

Campuran Hinduisme (Brahmanisme), yoga, tai chi, meditasi kundalini, 

atau disiplin-disiplin ilmu lain yang cukup berbeda sifatnya, sedang 

diajarkan dengan salah untuk “membantu” ajaran-ajaran Buddha.  

Banyak buku ditulis dan diajarkan dengan cara bebas seperti ini, yang 

bahkan sulit untuk dikenali sebagai Buddha-Dhamma.  

Oleh karena itu, tujuan dari halaman-halaman ini adalah memberi 

perhatian pada betapa pentingnya Buddha-Dhamma, yang melingkupi 

pula instruksi-instruksi meditasi, [1] dan panduan awal untuk mengerti 

ajaran-ajaran Buddha dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-

hari.   

Buku ini mencoba untuk memberikan penjelasan akurat tentang meditasi 

berdasarkan pada Meditasi Kewaspadaan Metta dan Meditasi 

Kewaspadaan Pernafasan – Anapanasati dengan sedikit penggunaan 

komentar-komentar standar.  

Kerangka kerja sutta-sutta yang digunakan dalam buku ini pertama-tama 

berbasis pada versi Inggris dari Majjhima: Middle Length Discourses, yang 

diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Yang Mulia Nanamoli dan Yang 

Mulia Bhikkhu Bodhi dan dipublikasikan oleh Wisdom Publications. 

Banyak terjemahan-terjemahan bahasa Inggris lainnya juga ditinjau dalam 

proses penulisan buku ini. [Sedangkan untuk penerjemahan ke dalam 

bahasa Indonesia berbasis pada Majjhima Nikaya terbitan Dhamma 

Citta]. 

Untuk membantu dalam meditasi, banyak kata-kata bahasa Inggris telah 

dipilih oleh Yang Mulia Vimalaramsi, sehingga pembaca dapat lebih 

mengerti bagaimana mengaplikasikan latihan ini dalam praktik mereka. 

Kata-kata ini telah diuji oleh ribuan murid dalam jangka waktu 14 tahun.  

Buku ini mendiskusikan sutta-sutta, memberikan instruksi meditasi, dan 
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menjelaskan bahwa teknik dasar untuk Kewaspadaan Metta (Cinta-kasih) 

dan Kewaspadaan Pernafasan (Anapanasati) menggunakan cara yang 

sama.  

Meskipun nafas dan cinta-kasih adalah objek meditasi yang berbeda, 

meditator akan temukan bahwa instruksi dasar yang diberikan dalam 

sutta telah dipenuhi dengan penggunaan 6R.  

6R ini telah memenuhi langkah-langkah Upaya Benar yang diberikan oleh 

Buddha kepada kita.  

Dengan Meditasi Kewaspadaan Cinta-kasih, penulis menggunakan 

beberapa instruksi dalam kitab-kitab komentar sebelum membahas 

instruksi-instruksi yang diberikan di dalam sutta-sutta karena mereka 

membantu meditator Barat untuk melihat bagaimana melepaskan 

kemelekatan lama dengan cepat dan mudah.  

Kitab-kitab komentar ini sepertinya sangat setuju dengan sutta-sutta 

mengenai bagian ini.  

Berlatih metta (cinta-kasih) dengan cara ini terbukti paling bermanfaat 

bagi meditator serius yang tertarik untuk mengembangkan kepribadian 

menjadi lebih baik dan bahagia! 

Kita akan mulai dengan mendefinisi ulang beberapa kata yang seringkali 

disalahpahami atau digunakan dengan tidak tepat untuk disesuaikan 

dengan beberapa kitab komentar.  

Penggunaan salah ini telah menyebabkan banyak kebingungan dalam 

mempraktikkan meditasi metode Buddha. Ada pula daftar kata di akhir 

buku ini yang akan membantu dalam menjelaskan makna-makna mereka.  

Jhana 

Pertama-tama, mari kita lihat kata jhana. Dalam bahasa Pali, kata jhana 

memiliki banyak arti. 

Jhana dapat berarti “tahapan meditasi” atau “iluminasi.” Jhana juga dapat 

berarti “tingkat pemahaman.” 

Namun, ketika penerjemahan umum untuk kata jhana menjadi hanya 

“konsentrasi”, maka terjadilah kesalahpahaman.  
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Penulis juga mengamati bahwa kata jhana tidak pernah didefinisikan di 

dalam sutta-sutta sebagai “konsentrasi tercerap”, “konsentrasi akses” 

ataupun “konsentrasi momenter.” 

Tiga definisi ini hanya disebutkan di dalam beberapa kitab komentar, dan 

mereka adalah definisi tidak tepat yang telah menyebabkan banyak 

kebingungan dan telah salah menuntun meditator yang tidak menyadari 

hal ini ke praktik-praktik yang menjauhi Nibbāna.  

Buddha selalu, tanpa pengecualian, memasukkan kata jhana (tahapan 

pemahaman meditasi, bukan pikiran yang terabsorbsi) dalam pelatihan 

penuh dan bertahap.  

Menurut sutta-sutta, tahapan-tahapan meditasi ini bukanlah pengalaman 

mistis atau gaib yang mengarah hanya ke kekuatan-kekuatan 

supranatural.  

Mereka adalah jalan untuk mengembangkan kemampuan observasi 

seseorang untuk melihat dengan jelas Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan dan Empat Kebenaran Mulia.  

Tahapan-tahapan pemahaman meditasi (jhana) ini berkontribusi pada 

kesempurnaan alamiah dari jalan ini, yang menekankan pada ketenangan 

mendalam, kebijaksanaan, keheningan, pembukaan pikiran, penyatuan 

pikiran, dan melepaskan nafsu keinginan, dan tersenyum. 

Kualitas-kualitas ini memberikan basis kuat untuk realisasi baik 

ketenangan pikiran, pengetahuan mendalam, dan pengembangan 

kebijaksanaan (ini selalu merujuk pada melihat dan mengerti Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan dengan cara-cara yang praktis).  

Meskipun jhana-jhana ini masih duniawi (mundane), jhana adalah 

“langkah kaki Tathagata” yang membentuk pelatihan bertahap, yang 

benar-benar membawa ke Nibbāna di kehidupan ini juga.  

Kata jhana (tahapan pemahaman) disebutkan ribuan kali dalam sutta-

sutta dan adalah bagian utama dari pembebasan yang mengarah ke 

Nibbāna! 

Samatha 

Kata Pali selanjutnya adalah kata samatha. 



34 |  L i f e  i s  M e d i t a t i o n ,  M e d i t a t i o n  i s  L i f e  

 

Arti yang lebih akurat dari kata “samatha” adalah kedamaian, 

ketenangan,  ketentraman, atau keheningan, dan bukan yang umumnya 

diterjemahkan seperti “absopsi atau “konsentrasi tetap.” 

Oleh karena itu, penulis lebih cenderung menggunakan kata 

ketentraman, penyatuan pikiran, atau ketenangan.  

Samadhi 

Kata Pali samadhi juga sangat pentingnya! 

Samadhi memiliki banyak makna berbeda, seperti penyatuan pikiran, 

ketenangan, pikiran yang menyatu, keheningan, kedamaian, pikiran yang 

diam, pikiran yang tenang, pikiran yang hening, damai, dan salah satu 

arti yang kurang adalah “konsentrasi.” 

Kata “konsentrasi” merujuk pada tipe pengembangan mental yang 

berbeda dari absorpsi-tetap yang biasanya dipraktikkan.  

Oleh karena itu, arti sejatinya bukanlah hanya “konsentrasi absopsi-tetap 

atau konsentrasi akses,” tetapi ketenangan atau pikiran yang diam 

dengan kesadaran yang tajam dan terbuka dalam tingkatan-tingkatan 

berbeda.   

Menariknya, Rhys-Davids, orang yang pertama kali menerjemahkan teks 

Buddhis ke bahasa Inggris, dalam studinya menemukan bahwa kata 

samadhi hampir tidak pernah digunakan sebelum masa Buddha.[2] 

Meskipun ketika masih seorang Bodhisatta, Buddha memang berlatih 

“meditasi konsentrasi absopsi,” kata ini mempunyai arti yang berbeda 

dari “konsentrasi.” 

Buddha menciptakan dan “mempopulerkan” kata samadhi untuk 

menjelaskan penyatuan pikiran, kebijaksanaan yang tenang, ketenangan, 

keterbukaan, tersenyum dan kewaspadaan, bersamaan dengan 

mengembangkan pikiran, yang mempunyai kejernihan dan kebijaksanaan 

di dalamnya.  

Di kemudian hari, para Brahmana mengganti artinya menjadi 

“konsentrasi absorpsi.” 

Oleh karena itu, penulis akan menggunakan  salah satu dari pilihan ini: 
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penyatuan pikiran, pikiran yang tenang, atau pikiran yang menyatu.  

Siapapun yang memilih menggunakan kata “konsentrasi” seharusnya 

tahu bahwa itu berarti penyatuan pikiran, pikiran yang diam, pikiran 

yang tenang, atau pikiran yang bersatu.  

Bukan konsentrasi absorpsi, bukan konsentrasi tetap (appana samadhi), 

bukan konsentrasi akses (upacara samadhi), atau bahkan bukan konsentrasi 

sesaat (khanika samadhi).  

Karena kondisi-kondisi tetap dari konsentrasi ini akan menekan 

rintangan-rintangan, dimana kemelekatan kita disimpan.   

Menghentikan munculnya rintangan-rintangan justru menghalangi 

meditator dari memurnikan pikiran (citta).  

Rintangan-rintangan adalah di mana nafsu keinginan membentuk 

kemelekatan kita (Kebenaran Mulia Kedua—penyebab penderitaan 

adalah nafsu keinginan); sehingga, jika konsentrasi mendalam menekan 

rintangan-rintangan ini, bagaimanakah seorang meditator akan pernah 

melihat dan melepaskan nafsu keinginan?  

Buku ini ditulis dengan keyakinan penuh bahwa pengembangan Tranquil 

Wisdom Insight Meditation (TWIM atau samatha-vipassana) secara 

sistematis memunculkan pandangan terang yang mendalam yang melihat sifat 

alami dari proses psikofisik (pikiran/tubuh) ini dan melihat ketenangan 

pikiran pada saat yang bersamaan! Ini sering diungkapkan di dalam 

sutta-sutta.  

Terlebih lagi, juga ada pengamatan dan penyadaran tentang hubungan 

sebab dan akibat dari semua kondisi-kondisi yang bergantung.  

Ini artinya melihat proses impersonal (tanpa diri) dari Sebab Musabab 

yang Saling Bergantungan, Empat Kebenaran Mulia, dan tiga 

karakteristik dari semua keberadaan (anicca, dukkha, dan anatta), yang 

adalah pengembangan kebijaksanaan yang menembus.  

Pengetahuan-pengetahuan mendalam yang jernih ini membawa ke 

lenyapnya nafsu, pembebasan, dan pencerahan.  

Faktanya, Buddha menemukan bahwa latihan konsentrasi absorpsi atau 

konsentrasi satu-titik jenis manapun tidak membawa beliau terbebas dari 
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penderitaan atau Nibbāna. Namun, malahan menuntun menjauh dari 

kebebasan sejati dari penderitaan.  

Sesudah menjadi pertapa, Bodhisatta (calon Buddha) mengunjungi dua 

guru meditasi konsentrasi absorpsi yang berbeda. 

Guru pertamanya adalah Alara Kalama.  

Setelah mempelajari Dhamma dan Disiplin, beliau berlatih hingga 

mencapai tahap meditasi yang sangat tinggi dan istimewa yang disebut 

“Alam Ketiadaan.” 

Sang Bodhisatta (calon Buddha) kemudian menemui gurunya dan 

bertanya apakah beliau dapat maju lebih jauh dengan meditasi itu. 

Alara Kalama menjawab bahwa ini adalah tahap tertinggi yang bisa 

dicapai siapapun.  

Sang Bodhisatta (calon Buddha) tidak puas dan mengunjungi guru lain 

yang bernama Uddaka Ramaputta.  

Beliau mempelajari Dhamma dan Disiplin, kemudian mempraktikkannya 

dan mencapai jhana absopsi yang disebut “Alam Bukan-persepsi-pun-

bukan-tanpa-persepsi.” 

Sang Bodhisatta (calon Buddha) lagi-lagi menemui gurunya dan 

menanyakan pertanyaan serupa tentang apakah masih ada yang lebih 

tinggi yang dapat dicapai.  

Lagi-lagi, jawaban yang diterima Sang Bodhisatta (calon Buddha) adalah 

ini benar-benar adalah pencapaian tertinggi yang dapat dicapai oleh 

siapapun.  

Sang Bodhisatta (calon Buddha) kecewa, karena beliau melihat bahwa 

masih banyak hal yang harus dilepas.  

Ia mengamati bahwa teknik-teknik konsentrasi jenis absopsi, yang 

berfokus secara intens pada objek meditasi seperti tertempel ke sana, 

menyebabkan pengetatan perhatian pikiran secara kuat.  

Ia bernalar bahwa masih ada kemelekatan di saat ada ketegangan dalam 

pikiran (nafsu keinginan).  

Ia juga menyadari bahwa, jika bagian apapun dari pengalaman itu 



| 37 

 

ditekan atau tidak diizinkan untuk muncul, maka pikiran tidak benar-

benar dimurnikan dari belenggu-belenggu ini.  

Terjadi penekanan dalam setiap bentuk konsentrasi (baik konsentrasi 

absopsi tetap atau konsentrasi akses)—masih ada semacam 

menggenggam pada atau kemelekatan pada ide salah tentang ego 

personal atau kepercayaan-pada-diri (atta).  

Oleh karena itu, sesudah upaya beliau selama enam tahun mencoba 

bermacam praktik spiritual dan praktik mengekang diri yang berbeda-

beda, mulai dari penyiksaan tubuh, seperti melaparkan tubuh, menahan 

nafas, dan menghancurkan pikiran dengan pikiran, beliau menyadari 

bahwa praktik-praktik ini tidak membawanya ke pikiran dan tubuh yang 

tenang dan terbuka yang bebas dari kemelekatan dan penderitaan.  

Malam saat Sang Bodhisatta (future Buddha) merealisasi Nibbāna adi-

duniawi (supreme Nibbāna), beliau mengingat satu kejadian ketika beliau 

masih bocah kecil berusia satu atau dua tahun saat festival menanam.  

Ketika pengasuh-pengasuhnya meninggalkan beliau sendirian di bawah 

pohon jambu air, beliau duduk di dalam "Tranquil Wisdom Insight 

Meditation" (samatha-vipassana) dan mengalami pikiran yang meluas  dan 

membuka, sepenuhnya bebas dari semua ketegangan dan keketatan 

(nafsu keinginan)! 

Beliau melihat bahwa bentuk meditasi ini akan membawanya ke 

pengalaman “jhana ketenangan” (samatha/vipassana), bukannya “jhana 

konsentrasi [absopsi].”[3] 

Sebagai hasil dari "Tranquil Wisdom Insight Meditation" (TWIM atau 

samatha-vipassana), pikirannya dipenuhi dengan kebahagiaan; badannya 

menjadi ringan dan gembira.  

Ketika kebahagiaan mereda, beliau kemudian mengalami ketenangan dan 

kedamaian yang begitu kuat.  

Pikiran dan tubuhnya menjadi sangat nyaman dan santai.  

Pikirannya tenang, sangat diam dengan kewaspadaan tajam dan 

kesadaran penuh terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, yaitu beliau 

masih dapat mendengar suara-suara dan merasakan sensasi di tubuhnya 
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pada saat itu.  

Ketika Sang Bodhisatta (calon Buddha) duduk di bawah pohon Bodhi 

untuk bermeditasi di malam purnama bulan Mei dan membuat upaya 

besar untuk mencapai Nibbāna adiduniawi (supreme Nibbāna), beliau 

teringat bahwa tidak semua bentuk kesenangan adalah tidak baik.  

Beliau memiliki pandangan ini karena beliau telah melakukan begitu 

banyak latihan keras menyiksa diri untuk mengusir perasaan 

menyenangkan.  

Beliau saat itu menyadari bahwa bisa ada perasaan-perasaan 

menyenangkan timbul di pikiran dan tubuh, meskipun tidak ada 

kemelekatan pada apapun.  

Malam itu, beliau mempraktikkan “Tranquil Wisdom Insight Meditation" 

(samatha-vipassana) melalui metode 6R (Upaya Benar).  

Mengerti Upaya Benar 

6R adalah: 

Recognize/Mengenali- bahwa pikiran sedang teralihkan. 

Release/Melepas – perhatian pikiran dari gangguan-gangguan itu. Ini 

artinya meditator mengizinkan gangguan untuk ada di sana tanpa 

menaruh perhatian padanya. 6R bukanlah cara untuk mengusir 

gangguan-gangguan! 6R mengajari meditator untuk mengizinkan hal-hal 

apa adanya, tanpa “berusaha mengubah” mereka dari apa yang ada.  

Relax/Merileks – ketegangan atau keketatan yang diakibatkan oleh 

gangguan tersebut. Ini adalah bagian terpenting dari 6R, karena ini 

adalah tindakan melepaskan nafsu keinginan! 

Re-smile/Manis tersenyum – untuk memunculkan kondisi pikiran yang 

baik. 

Return/Mengembalikan – perhatian pikiran kembali ke nafas, serta 

merileks saat menarik nafas dan merileks saat menghembuskan nafas; 

atau saat mengirimkan metta (cinta-kasih) ke teman spiritual—rileks dan 

tersenyum. 

Repeat/Mengulang – proses untuk tetap bersama “nafas dan rileks” atau 
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“metta dan rileks”. 

6R ini adalah jalan menpraktikkan Upaya Benar dalam Jalan Mulia 

Berunsur Delapan. Yaitu: 

1. Mengenali ketika pikiran telah menjadi teralihkan oleh gangguan 

tidak baik, 

2. Melepaskan gangguan tidak baik dan merilekskan [ketegangan 

dan keketatan], 

3. Membangkitkan objek yang baik (tersenyum) dan kembali ke 

nafas dan rileks, kemudian 

4. Tinggal dengan “cinta-kasih dan rileks” atau “nafas dan rileks”.  

Ini adalah keempat langkah Upaya Benar! 

Hal ini akan dibahas lebih mendetil nanti.  

Pendek kata, Buddha mempraktikkan Anapanasati atau Kewaspadaan 

Pernafasan.  

Kemudian, Beliau mengembangkan meditasi Kewaspadaan Cinta-kasih.  

Seperti yang kita ketahui, Beliau menjadi Buddha atau yang sepenuhnya 

tercerahkan.  

Anapanasati Sutta, yang diajarkan oleh Buddha 2600 tahun lalu, masih 

memberikan metode pelatihan dan pengembangan pikiran yang paling 

tepat sasaran, sederhana, lengkap, dan efektif. 

Buddha juga mengajarkan Meditasi Kewaspadaan Metta (Cinta-kasih) 

sebagai suatu alat yang menuntun meditator langsung pada pencapaian 

Nibbāna, bahkan lebih cepat dan lebih mudah daripada jenis praktik 

meditasi lainnya.  

Untuk menjaga perhatian pikiran pada tugas-tugas dan problema-

probema sehari-hari sekaligus pada target tertinggi—pikiran yang tak 

tergoyahkan oleh keserakahan, kebencian, dan delusi.  

Metode yang dijelaskan di sini diambil langsung dari sutta dan hasilnya 

dapat dilihat dengan jelas dan mudah ketika meditator berlatih sesuai 

dengan instruksi di dalam sutta.  
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Penulis menitikberatkan bahwa instruksi-instruksi dalam buku ini 

bukanlah opini pribadi penulis, tetapi sesungguhnya adalah instruksi 

oleh Buddha sendiri yang disampaikan dengan jelas dan cermat.  

Ini yang disebut “Dhamma yang Tidak Diencerkan,” karena ini datang 

langsung dari sutta-sutta, tanpa banyak tambahan atau ide-ide 

sampingan.  

Anapanasati Sutta memberikan instruksi-instruksi meditasi yang paling 

mendalam yang tersedia hari ini.  

Sutta ini meliputi Empat Landasan Kewaspadaan, Tujuh Faktor 

Pencerahan, dan Jalan Mulia Berunsur Delapan, dan menunjukkan 

bagaimana mereka dipenuhi melalui praktik meditasi Kewaspadaan 

Pernafasan dan Kewaspadaan Metta.  

Ini dilakukan dengan mencapai semua tahapan-tahapan pemahaman 

meditasi (jhana atau Penyatuan Pikiran Benar). [4] 

Sutta ini menunjukkan jalan langsung untuk berlatih Tranquil Wisdom 

Insight Meditation (TWIM) dan tidak mengkategorisasi praktik meditasi 

ke jenis-jenis meditasi terpisah.  

Anehnya, pemisahan jenis meditasi ke dalam beberapa jenis yang terjadi 

dewasa ini, misalnya meditasi “konsentrasi absorpsi tetap” atau 

“konsentrasi akses” dan “kosentrasi momenter”, kelihatannya hanya 

disebut di dalam kitab-kitab komentar tetapi tidak pernah ada di dalam 

sutta-sutta.  

Oleh karena itu, penting untuk menyadari hal ini dan membandingkan 

keakuratan kitab-kitab komentar itu dengan sutta-sutta.  

Mulai dari pencapaian jhana keempat, terbuka tiga lini alternatif untuk 

pengembangan lebih lanjut.  

Anapanasati Sutta ini mengangkat hanya salah satu dari tiga itu, yaitu 

pencapaian semua jhāna material (rūpa jhāna) dan jhāna non-material 

(arūpa jhāna) (tahap-tahap pemahaman), diikuti dengan pengalaman 

“Berhentinya Persepsi, Perasaan, dan Kesadaran” (dalam bahasa Pali 

disebut nirodha samapatti) dan akhirnya realisasi Empat Kebenaran Mulia 

dan Sebab Musabab yang Saling Bergantungan (Paticca-samuppada).  
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Dalam pencapaian-pencapaian ini, Buddha menyebutkan empat tahapan 

meditatif yang meneruskan penyatuan mental yang dibangun oleh jhana 

(tahap-tahap pemahaman).   

Tahapan-tahapan ini yang dideskripsikan sebagai “pembebasan yang 

damai dan non-material,” masihlah tahapan-tahapan duniawi. 

Berbeda dari jhana-jhana material (rūpa jhāna) (tahap-tahap pemahaman 

meditasi), jhana-jhana berikutnya dapat dikenali melalui makin 

mendalamnya observasi mental yang halus, mereka dinamai berdasarkan 

tahap-tahap yang telah dilampauinya sendiri (dinamai begitu karena 

mereka telah melewati jhana material), yaitu: “landasan ruang tanpa 

batas, landasan kesadaran tanpa batas, landasan ketiadaan, landasan 

bukan-persepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi, (bukan perasaan pun bukan-

tanpa-perasaan, dan bukan-kesadaran-pun-bukan-tanpa-kesadaran).” 

Landasan-landasan ini sangat dapat tercapai jika meditator dengan rajin 

dan terus menerus melakukan praktik meditasi harian mereka.  

Karena ini adalah latihan secara bertahap, meditator pertama-tama harus 

belajar berjalan dulu sebelum mereka dapat berlari.  

Oleh karena itu, awal dari latihan meditasi ini adalah dasar untuk 

perkembangan selanjutnya.  

Ini adalah jalan lurus dan langung menuju kebebasan dan Nibbāna 

Adiduniawi.  

Namun, ini memang memerlukan upaya meditatif yang terus menerus, 

diaplikasikan pada objek meditasi sederhana untuk diamati, misalnya 

meditasi metta (cinta-kasih) dan nafas, diikuti dengan relaksasi dan 

ekspansi pikiran yang mengizinkan perhatian pikiran menjadi tenang dan 

jernih tanpa gangguan-gangguan.  

Ini biasanya disebut “Pikiran Murni,” karena tak ada nafsu keinginan di 

dalam pikiran ini.  

Ketika para meditator mempraktikkan Anapanasati Sutta sebagai 

Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM) atau meditasi Kewaspadaan 

Metta – Meditasi Cinta-kasih (TWIM), mereka menemukan bahwa 

kreativitas dan intuisi mereka meningkat sejalan dengan perkembangan 
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latihan mereka.  

Ini membentuk daya tarik yang tak-lekang-waktu dan universal dari 

Doktrin Pencerahan sejati (menyadari Sebab Musabab yang Saling 

Bergantung dan Empat Kebenaran Mulia, sembari mengalami tiga 

karakteristik dari semua keberadaan dalam setiap mata rantai Sebab 

Musabab), yang memiliki kedalaman dan keluasan, kesederhanaan dan 

kecerdasan demi tersedianya pondasi dan kerangka kerja dari satu 

Dhamma untuk Semua yang terus berlangsung.  

Seseorang akan merasakan urgensi  dari problem-problem fundamental 

“non-materialistik” dan mencari solusi yang tidak dapat dipenuhi oleh 

ilmu pengetahuan ataupun oleh “agama berbasis keyakinan.” 

Yang lebih penting adalah realisasi akhir yang datang dari metode 

Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM atau samatha/vipassana), 

yang mengalami berbagai tahap pemahaman meditasi (jhana) serta 

melihat dan memahami melalui pengalaman sendiri semua mata rantai 

Sebab Musabab yang Saling Bergantungan.  

Ini berarti melihat dan merealisasikan secara langsung semua Empat 

Kebenaran Mulia.  

Tujuan sejati dari Meditasi Metta (Kewaspadaan Cinta-kasih) dan 

Anapanasati (Kewaspadaan Pernafasan) tidak lain adalah pembebasan 

akhir dari penderitaan, yang merupakan tujuan tertinggi Ajaran Buddha 

yaitu Nibbāna.  

Praktik Jalan Buddhis berevolusi dalam dua tahap yang berbeda: (1) 

duniawi (mundane/lokiya) atau tahap persiapan, dan (2) adi-duniawi 

(supramundane/lokuttara) atau tahap pencapaian.  

Jalan duniawi dikembangkan ketika murid-murid menjalani latihan 

bertahap dalam mengembangkan kebajikan mereka (secara terus menerus 

menjaga sila), ketenangan, penyatuan pikiran, pikiran yang tenang 

mendalam, dan pengembangan kebijaksanaan.  

Ini mencapai puncaknya dalam latihan Tranquil Wisdom Insight 

Meditation (TWIM atau samatha/vipassana) dan 6R, yang memperdalam 

pengalaman langsung.  
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Pada saat yang sama, ini menunjukkan salah satu dari tiga karakter 

keberadaan, yaitu: 

 Ketidakkekalan (anicca), 

 Ketidakpuasan (dukkha), dan  

 Sifat impersonal (tanpa diri) dari segala keberadaan (anatta) 

Nibbāna 

Singkat kata, ada dua macam Nibbāna: satu adalah Nibbāna duniawi 

(mundane Nibbāna/lokiya), dan tipe lainnya adalah Nibbāna adi-duniawi 

(supramundane Nibbāna/lokuttara) atau lokuttara). 

Nibbāna tipe duniawi atau lokiya dicapai setiap kali meditator 

melepaskan nafsu keinginan (tanha), yang adalah kemelekatan atau 

rintangan.  

Timbul rasa lega bersamaan dengan suatu kegembiraan ketika langkah 

rileks digunakan.  

Tipe Nibbāna ini akan terjadi beribu-ribu kali, ratusan ribu kali, ketika 

seseorang menggunakan 6R dalam meditasi dan dengan serius berlatih 

Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM).  

Tipe Nibbāna adiduniawi (lokuttara) hanya terjadi setelah meditator 

melihat dan memahami Sebab Musabab yang Saling Bergantungan 

(Paticca-Samuppada),baik munculnya dan lenyapnya.  

Nibbāna adiduniawi (lokuttara) memerlukan waktu dan upaya untuk 

dicapai.  

Namun, bukan berarti tidak mungkin bagi umat awam—pria dan 

wanita—untuk mencapai Nibbāna adiduniawi ini.  

Mereka mencapainya dengan berlatih setiap hari secara tekun dan 

dengan sesekali mengikuti retret meditasi dengan seorang guru yang 

kompeten yang mengerti 6R, Tranquil Wisdom Insight Meditation 

(TWIM), dan Sebab Musabab yang Saling Bergantungan muncul.  

Bahkan orang-orang yang menjalani kehidupan aktif di dunia masih 

dapat mencapai tujuan tertinggi Nibbāna Adiduniawi.  
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Disebutkan di masa Buddha, dalam Parinibbana Sutta (Majjhima Nikaya 

no. 73, Mahavocchagotta Sutta: Khotbah Panjang kepada Vacchagotta, 

dipublikasikan oleh Wisdom Publications), lebih banyak umat awam pria 

dan wanita menjadi orang suci daripada para biarawan (baik pria dan 

wanita) ketika mereka berlatih secara rutin.  

Kepercayaan umum bahwa seseorang harus menjadi seorang bhikkhu 

atau bhikkhuni untuk mencapai tujuan ini adalah tidak benar.  

Buddha mengajarkan empat-unsur Sangha, yaitu bhikkhu, bhikkhuni, 

umat awam pria dan umat awam wanita.  

Nasihat Buddha untuk semua orang yang tertarik pada jalan yang benar 

adalah untuk melakukan Ehipassiko (kata Pali yang berarti “datang dan 

lihat”). 

Ini adalah nasihat yang sangat baik, karena ini membantu orang-orang 

yang tertarik untuk keluar dari pikiran yang menghakimi dan kritis, dan 

secara jujur berlatih untuk melihat jika ini benar-benar jalan yang benar.  

Sebab Musabab yang Saling Bergantungan — Tulang 
Punggung dari Ajaran 

Apa yang membuat jalan Buddha begitu unik di antara semua tipe 

meditasi dalam penjelasannya tentang Proses Impersonal (tanpa-diri) dari 

Sebab Musabab yang Saling Bergantungan yang diajarkan dalam ajaran? 

Selama masa perjuangan beliau untuk mencapai pencerahan, Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan datang sebagai penemuan yang luar 

biasa dan membuka mata, yang menghentikan pencarian Beliau dalam 

kegelapan: 

Muncullah, muncullah—demikianlah, para bhikkhu, 

sehubungan dengan segala sesuatu yang belum pernah 

terdengar sebelumnya muncullah dalam diriKu, penglihatan, 

pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman, dan cahaya. 

 (Samyutta Nikaya XII. Nidanasamyutta 65/ii.105).  

Begitu tercerahkan, misi Tathagata adalah untuk menyuarakan Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan (Ini juga berarti dengan Empat 

Kebenaran Mulia) kepada dunia (Samyutta Nikaya XII.25-6). 
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Buddha mengajari ini dalam satu ceramah ke ceramah lainnya, begitu 

sering, sehingga Empat Kebenaran Mulia dan Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan telah menjadi tulang punggung dari ajaran-ajaran Beliau 

dan adalah ajaran paling inti dan penting dari semua ajarannya! 

Ketika Buddha masih adalah Bodhisatta yang belum tercerahkan, Beliau 

bekerja begitu keras untuk mencari cara mencapai pencerahan—Nibbāna. 

Dalam Samyutta Nikaya (Buku II , Buku tentang Sebab-akibat, Bab I, 12 

Nidānasaṃyutta 10/i. Asal-mula, halaman 568), Ia menjelaskan cara Ia 

melakukan penalaran tentang munculnya mata rantai dari Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan dan BAGAIMANA mereka berhenti. 

Ia mengatakan:  

“Para bhikkhu, sebelum peneranganKu, ketika Aku masih 

seorang Bodhisatta, belum tercerahkan sempurna, terpikir 

oleh Ku: 

‘Aduh, dunia ini telah jatuh dalam masalah, dalam hal yang 

dilahirkan, menjadi tua, dan mati, ia meninggal dunia dan 

terlahir kembali, namun ia masih belum memahami 

pembebasan dari penderitaan yang disebabkan oleh 

penuaan-dan-kematian (jara-marana).  

Kapankah suatu pembebasan dapat dikenali dari penderitaan 

yang disebabkan oleh penuaan-dan-kematian ini (jara-

marana)?’  

“Kemudian terpikir oleh Ku: ‘Ketika ada apakah maka 

penuaan-dan-kematian (jara-marana) muncul? Oleh apakah 

penuaan-dan-kematian (jara-marana) dikondisikan?’  

Kemudian melalui perhatian seksama, terjadi dalam diriKu 

penembusan oleh kebijaksanaan:  

‘Ketika ada kelahiran (jati), maka penuaan-dan-kematian 

(jara-marana) muncul; penuaan-dan-kematian (jara-marana) 

memiliki kelahiran (jati) sebagai kondisinya.’ 

“Kemudian terpikir oleh Ku: ‘Ketika ada apakah maka 

kelahiran (jati) muncul? Oleh apakah kelahiran (jati) 

dikondisikan?’  
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Kemudian melalui perhatian seksama, terjadi dalam diriKu 

penembusan oleh kebijaksanaan:  

‘Ketika ada penjelmaan (bhava—tendensi kebiasaan), maka 

kelahiran (jati) muncul; kelahiran (jati) memiliki penjelmaan 

(bhava—tendensi kebiasaan) sebagai kondisinya.’  

“Kemudian terpikir oleh Ku: ‘Ketika ada apakah maka 

penjelmaan (bhava—tendensi kebiasaan) muncul? Oleh 

apakah penjelmaan (bhava—tendensi kebiasaan) 

dikondisikan?’  

Kemudian melalui perhatian seksama, terjadi dalam diriKu 

penembusan oleh kebijaksanaan:   

‘Ketika ada kemelekatan, maka penjelmaan (bhava—tendensi 

kebiasaan) muncul; penjelmaan (bhava—tendensi kebiasaan) 

memiliki kemelekatan sebagai kondisinya.’  

“Kemudian terpikir oleh Ku: ‘Ketika ada apakah maka 

kemelekatan (upadana) muncul? Oleh apakah kemelekatan 

(upadana) dikondisikan?’  

Kemudian melalui perhatian seksama, terjadi dalam diriKu 

penembusan oleh kebijaksanaan:   

‘Ketika ada nafsu keinginan (tanha), maka kemelekatan 

(upadana) muncul; kemelekatan (upadana) memiliki nafsu 

keinginan (tanha) sebagai kondisinya.’  

“Kemudian terpikir oleh Ku: ‘Ketika ada apakah maka nafsu 

keinginan (tanha) muncul? Oleh apakah nafsu keinginan 

(tanha) dikondisikan?’  

Kemudian melalui perhatian seksama, terjadi dalam diriKu 

penembusan oleh kebijaksanaan:   

‘Ketika ada perasaan (vedana), maka nafsu keinginan (tanha) 

muncul; nafsu keinginan (tanha) memiliki perasaan (vedana) 

sebagai kondisinya.’  

“Kemudian terpikir oleh Ku: ‘Ketika ada apakah maka 

perasaan (vedana) muncul? Oleh apakah perasaan (vedana) 
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dikondisikan?’  

Kemudian melalui perhatian seksama, terjadi dalam diriKu 

penembusan oleh kebijaksanaan:   

‘Ketika ada kontak (phassa), maka perasaan (vedana) muncul; 

perasaan (vedana) memiliki kontak (phassa) sebagai 

kondisinya.’  

“Kemudian terpikir oleh Ku: ‘Ketika ada apakah maka 

kontak (phassa) muncul? Oleh apakah kontak 

(phassa)dikondisikan?’  

Kemudian melalui perhatian seksama, terjadi dalam diriKu 

penembusan oleh kebijaksanaan:   

‘Ketika ada enam landasan indria (salayatana), maka kontak 

(phassa)muncul; kontak (phassa) memiliki enam landasan 

indria (salayatana) sebagai kondisinya.’  

“Kemudian terpikir oleh Ku: ‘Ketika ada apakah maka enam 

landasan indria (salayatana) muncul? Oleh apakah enam 

landasan indria (salayatana) dikondisikan?’  

Kemudian melalui perhatian seksama, terjadi dalam diriKu 

penembusan oleh kebijaksanaan:   

‘Ketika ada batin dan jasmani (nama-rupa), maka enam 

landasan indria (salayatana) muncul; enam landasan indria 

(salayatana) memiliki batin dan jasmani (nama-rupa) sebagai 

kondisinya.’  

“Kemudian terpikir oleh Ku: ‘Ketika ada apakah maka batin 

dan jasmani (nama-rupa) muncul? Oleh apakah batin dan 

jasmani (nama-rupa) dikondisikan?’  

Kemudian melalui perhatian seksama, terjadi dalam diriKu 

penembusan oleh kebijaksanaan:   

‘Ketika ada kesadaran (viññana), maka batin dan jasmani 

(nama-rupa) muncul; batin dan jasmani (nama-rupa) 

memiliki kesadaran (viññana) sebagai kondisinya.’  
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“Kemudian terpikir oleh Ku: ‘Ketika ada apakah maka 

kesadaran (viññana) muncul? Oleh apakah kesadaran 

(viññana) dikondisikan?’  

Kemudian melalui perhatian seksama, terjadi dalam diriKu 

penembusan oleh kebijaksanaan:   

‘Ketika ada bentuk-bentuk (sankhara), maka kesadaran 

(viññana) muncul; kesadaran (viññana) memiliki bentuk-

bentuk (sankhara) sebagai kondisinya.’  

“Kemudian terpikir oleh Ku: ‘Ketika ada apakah maka 

bentuk-bentuk (sankhara) muncul? Oleh apakah bentuk-

bentuk (sankhara) dikondisikan?’  

Kemudian melalui perhatian seksama, terjadi dalam diriKu 

penembusan oleh kebijaksanaan:   

‘Ketika ada ketidaktahuan (avijja), maka bentuk-bentuk 

(sankhara) muncul; bentuk-bentuk (sankhara) memiliki 

ketidaktahuan (avijja) sebagai kondisinya.’  

“Demikianlah dengan ketidaktahuan (avijja) sebagai 

kondisi, bentuk-bentuk (sankhara) muncul; 

dengan bentuk-bentuk (sankhara) sebagai kondisi, kesadaran  

(viññana) muncul; 

dengan kesadaran  (viññana) sebagai kondisi, batin dan 

jasmani (nama-rupa) muncul; 

dengan batin dan jasmani (nama-rupa) sebagai kondisi, enam 

landasan indria (salayatana) muncul; 

dengan enam landasan indria (salayatana) sebagai kondisi, 

kontak (phassa) muncul; 

dengan kontak (phassa) sebagai kondisi, perasaan (vedana) 

muncul;  

dengan perasaan (vedana) sebagai kondisi, nafsu keinginan 

(tanha) muncul; 
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dengan nafsu keinginan (tanha) sebagai kondisi, 

kemelekatan (upadana) muncul; 

dengan kemelekatan (upadana) sebagai kondisi, penjelmaan 

(bhava—tendensi kebiasaan) muncul; 

dengan penjelmaan (bhava—tendensi kebiasaan) sebagai 

kondisi, kelahiran (jati) muncul;  

dengan kelahiran (jati) sebagai kondisi, penuaan-dan-

kematian (jara-marana), kesedihan, ratapan, rasa sakit, 

berduka dan keputus-asaan muncul.  

Demikianlah asal-mula seluruh kumpulan penderitaan ini. 

’Asal-mula, asal-mula’ – demikianlah, para bhikkhu, 

sehubungan dengan segala sesuatu yang belum pernah 

terdengar sebelumya telah muncul dalam diriKu penglihatan, 

pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati, dan 

cahaya.” 

Kemudian di sutta selanjutnya halaman 570 di buku yang sama, Buddha 

berbicara tentang bagaimana ia menemukan cara yang membawa ke 

berhentinya mata-mata rantai ini: dikatakan,  

 “Kemudian terpikir oleh Ku: ‘Ketika tidak ada apakah maka 

penuaan-dan-kematian tidak terjadi?  

Dengan lenyapnya apakah maka penuaan-dan-kematian 

tidak terjadi?’ 

Kemudian melalui perhatian seksama, terjadi dalam diriKu 

penembusan oleh kebijaksanaan:  

‘Ketika tidak ada kelahiran, maka penuaan-dan-kematian 

tidak terjadi; dengan lenyapnya kelahiran maka terjadilah 

lenyapnya penuaan-dan-kematian.’ 
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Sebab Musabab yang Saling Bergantungan (Paticca 
Samuppada) 

 

Kemudian bacaan itu menjelaskan sampai ke berhentinya mata-mata 

rantai ini, meskipun ini adalah aspek terpenting dari ajaran, yaitu belajar 

bagaimana untuk mengalami berhentinya penderitaan.  

Penulis akan mengizinkan pembaca untuk melakukan risetnya sendiri 

dan membaca sutta ini selengkapnya dari teks itu. Sutta selanjutnya, 

halaman 570, membicarakan tentang berhentinya semua mata-mata 

rantai ini dan penulis tidak akan membahas ulang hal itu lagi di sini.  

Alasan mengapa sutta tentang Sebab Musabab Penderitaan dimasukkan 

dengan lengkap di sini adalah untuk menunjukkan bahwa sebagai 

seorang Bodhisatta, calon Buddha telah menjabarkan formula ini di 

malam sebelum Pencerahannya. 
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Proses tanpa diri dari Sebab Musabab yang Saling Bergantungan dan 

Empat Kebenaran Mulia tidak pernah diketahui sebelum Bodhisatta 

memahaminya. 

Mengajar dengan Cara yang Tepat dan Cara yang 
Salah 

Ada satu hal lagi tentang ajaran Buddha yang perlu disampaikan. Buddha 

menyatakan di dalam sutta sebelumnya (halaman 536, Dua Cara) bahwa 

ada dua cara mengajarkan Dhamma: cara yang salah dan cara yang benar! 

Cara yang salah adalah dengan mengajarkan hanya tentang penderitaan. 

Banyak guru saat ini mengatakan pada murid-muridnya bahwa Buddha 

mengajarkan bahwa semuanya adalah penderitaan, semua kehidupan 

adalah penderitaan! 

Menurut Buddha, ini adalah cara mengajar yang salah.  

Buddha mengatakan bahwa cara yang benar untuk mengajar adalah 

mengajarkan tentang Berhentinya Penderitaan dan bagaimana ini 

mengarah ke pembebasan (Kebenaran Mulia Ketiga).  

Penekanan pada “semua hal dalam hidup adalah suatu bentuk 

penderitaan” sangatlah meresahkan bagi banyak orang, terutama bagi 

pemula. 

Inilah sebabnya mengapa ada orang yang mengatakan Buddhisme adalah 

agama pesimistik.  

Sebenarnya, Buddhisme adalah cara memandang kehidupan dengan 

sangat optimistik! 

Untuk memiliki suatu hidup dengan jawaban-jawaban untuk mengatasi 

penderitaan tentunya adalah pandangan terang yang paling penting.  

Ketika seorang guru berfokus pada Berhentinya Penderitaan dan bahwa 

itu dapat dicapai di kehidupan ini juga, maka terangkatlah suramnya 

penderitaan dan kesakitan, yang kemudian digantikan oleh kebahagiaan, 

kepuasan, dan senyum!  

Ketika Yang Mulia Arahat Assaji ditanya untuk menyatakan pesan Guru 

setepat dan seringkas mungkin, beliau memberikan doktrin timbul dan 
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lenyapnya fenomena seperti yang dilihat melalui mata Sebab Musabab 

yang Saling Bergantungan.  

Dalam satu kalimat, Buddha menghapus keraguan tentang ketepatan 

rangkuman ini: “Ia yang melihat Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan melihat Dhamma, ia yang melihat Dhamma melihat Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan.” (Majjhima Nikaya, Sutta 28 Bagian 

38, dipublikasi oleh Wisdom Publications). 

Ini artinya melihat dan merealisasi semua Kebenaran Mulia beserta 

dengan mata-mata rantai Sebab Musabab yang Saling Bergantungan dan 

tiga karakteristik (tilakana).  

Ini adalah satu-satunya cara mencapai Nibbāna! 

Ketika indra-indra seseorang telah mencapai tahapan kedewasaan dan 

mereka melihat mata rantai Sebab Musabab yang Saling Bergantungan 

dengan jelas, jalan duniawi (mundane) meningkat menjadi jalan adi-

duniawi (supramundane), karena ini mengarah langsung dan secara pasti 

keluar dari Penderitaan.  

Seseorang kemudian menyadari Sebab Penderitaan, Berhentinya 

Penderitaan, dan Jalan yang Mengarah ke Keluar dari Penderitaan.  

Ada sutta lain yang menarik tentang melihat Empat Kebenaran Mulia, 

ditemukan dalam Digha Nikaya Sutta nomor 16, Bagian 5.27. 

Dari bagian sutta ini, seseorang menyimpulkan bahwa cara untuk 

mencapai pencerahan diikuti dengan Jalan Berunsur Delapan dan 

merealisasi Kebenaran Mulia. Dikatakan: 

‘Dalam Dhamma dan Disiplin apapun dimana tidak 

ditemukan Jalan Mulia Berunsur Delapan, tidak akan 

ditemukan petapa tingkat pertama (artinya seorang 

Sotapanna), tingkat kedua (artinya Sakadagami), tingkat 

ketiga (artinya Anagami), atau tingkat keempat (artinya 

Arahat). Tetapi petapa demikian dapat ditemukan, dari 

tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam Dhamma 

dan Disiplin dimana terdapat Jalan Mulia Berunsur Delapan. 

Sekarang, Subhadda, dalam Dhamma dan Disiplin ini, Jalan 

Mulia Berunsur Delapan ditemukan, dan di dalamnya dapat 
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ditemukan petapa-petapa tingkat pertama, kedua, ketiga dan 

keempat. Dalam aliran-aliran lainnya tidak ada petapa-petapa 

[sejati]; tetapi jika di dalam yang satu ini, para bhikkhu 

hidup menjalani kehidupan sempurna, dunia ini tidak akan 

kekurangan para Arahat. 

(DN.16.5.27) 

Pikiran membuka ketika melihat dan menyadari pandangan terang ke 

dalam Sebab Musabab yang Saling Bergantungan secara langsung.  

Ini adalah pandangan terang yang begitu besar dan mendalam sehingga 

penulis mulai menamainya pengalaman “Oh, WOW!” 
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Aplikasi Praktis dari Jalan Mulia Berunsur 
Delapan 

Sebenarnya ada banyak cara dan tahapan berbeda untuk membicarakan 

tentang Jalan Mulia Berunsur Delapan, yang adalah sisi paling penting 

dari Ajaran-ajaran Budha, ketika dilihat di dalam Sebab Musabab yang 

Saling Bergantungan.  

Dalam hubungannya dengan perkembangan meditasi, kita perlu 

mendiskusikan ini dengan cara melalui aspek-aspek aplikasi dari 

melakukan meditasi dan menggunakan pengertian yang lebih mendalam, 

tapi tetap sangat praktis untuk mengerti bagaimana Jalan Mulia Berunsur 

Delapan bekerja. 

Cara pikir normal tentang Jalan Mulia Berunsur Delapan adalah: 

1. Pandangan Benar 

2. Pikiran Benar 

3. Ucapan Benar 

4. Tindakan Benar 

5. Mata Pencarian Benar 

6. Upaya Benar 

7. Kewaspadaan Benar 

8. Konsentrasi Benar 

Mereka secara umum dikelompokkan dalam tiga kategori: Moralitas 

(Sīla), Konsentrasi (Samādhi), dan Kebijaksanaan (Pañña). 

Tetapi sebenarnya ini hanya cara melihatnya di tingkat permukaan saja.  

Penjelasan di sini tentang jalan ini adalah cara yang jauh lebih mendalam 

yang berhubungan secara langsung dengan meditasi dan latihan 

meditator tentang bagaimana melakukan observasi terhadap Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan.  

Untuk memandang ini dengan cara pandang yang sedikit berbeda, 

beberapa istilah diubah sedikit sehingga akan lebih mudah untuk 
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dipahami.  

Alasannya adalah karena saat Jalan ini dibagi ke dalam tiga kategori, 

kategori kedua (sīla) seringkali dilupakan.  

Ini karena moralitas (sīla), ketika dipandang dengan cara ini, tidak terlihat 

benar-benar berhubungan dengan latihan meditasi.  

Dengan membagi-bagi Jalan Mulia Berunsur Delapan dapat 

mengubahnya menjadi Jalan Mulia Berunsur Lima.  

Interpretasi dangkal seperti ini tidak terlalu membantu ataupun 

memperdalam investigasi personal maupun pemahaman Dhamma 

seseorang.  

Ini akan lebih jelas setelah perubahan istilah-istilah ini ditunjukkan dan 

dijelaskan sebentar lagi.  

Jalan Berunsur Delapan ini begitu penting sehingga Buddha 

memasukkannya dalam pembabaran Dhamma pertama beliau, yaitu 

Dhammacakkappattana Sutta (Sutta Memutar Roda Dhamma, SN 56.11).  

Beliau mengajar kepada lima pertapa tentang cara benar untuk berlatih 

meditasi, dan menunjukkan bagaimana pengertian Beliau tentang 

Dhamma berbeda dari ajaran-ajaran lain.  

Seperti yang dibabarkan dalam banyak sutta-sutta, 

 “Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Buddha, berlaku segera, 

dan mengundang orang untuk datang dan melihat, yang membawa ke 

pembebasan akhir di sini dan kini.” 

Ini menunjukkan bahwa Jalan Menuju Berhentinya Penderitaan adalah 

suatu pengalaman yang masih dapat terjadi hari ini ketika seorang 

meditator kembali mempraktikkan sedekat mungkin dengan ajaran dasar 

Buddha.  

Jalan Menuju Berhentinya Penderitaan yang indah ini memiliki delapan 

bagian dan mereka semuanya harus dijalankan serempak ketika 

meditator melakukan meditasi.  

Setiap unsur dalam Jalan Berunsur Delapan memiliki aspek praktis di 

dalamnya dan mengajarkan pemahaman tentang bagaimana melepaskan 

penderitaan yang dikatakan oleh Kebenaran-kebenaran Mulia. 
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Mari kita lihat Jalan Mulia Berunsur Delapan dengan cara yang sedikit 

berbeda.  

Pertama-tama, kata “Benar” terasa sedikit keras untuk tujuan 

pemahaman kita. Penulis memilih untuk menggunakan kata “Harmonis” 

daripada kata “Benar”. Kata “Harmonis” cenderung memperlembut 

pendekatan pada praktik meditasi aktual. Dengan menggunakan kata 

“Benar”, otomatis muncul dalam pikiran lawan katanya, yaitu “Salah”! 

Ini cenderung membuat pikiran orang melihat hal-hal sebagai hitam atau 

putih, tanpa ada apa-apa di antara kedua sisi ini.  

Kata “Harmonis” sepertinya tidak punya efek seperti itu, dan kata ini 

memberikan perasaan yang lebih mengalir terhadap aspek-aspek berbeda 

dari Jalan Mulia Berunsur Delapan.  

Pencari kebenaran, saat menjalani kehidupan mereka, dapat bertanya, 

“Apakah saya benar-benar harmonis dengan apa yang terjadi saat ini?”   

Pertanyaan seperti ini dapat membantu meditator mengingat untuk tetap 

dalam Jalan yang menuju ke berhentinya semua penderitaan (Jalan Mulia 

Berunsur Delapan).  

Jalan Mulia Berunsur 8 

Perspektif yang Harmonis         Pandangan Benar 

Gambaran yang Harmonis         Pikiran Benar 

Komunikasi yang Harmonis         Ucapan Benar 

Gerakan yang Harmonis         Perbuatan Benar 

Cara Hidup yang Harmonis         Pencaharian Benar 

Latihan yang Harmonis         Usaha Benar 

Observasi yang Harmonis         Perhatian Benar 

Penyatuan yang Harmonis         Konsentrasi Benar 
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1. Samma Ditthi - Perspektif Harmonis (Pandangan 
Benar) 

Ini adalah awal dari Jalan Mulia Berunsur Delapan karena ini 

menentukan arah pada aspek impersonal dari keseluruhan Jalan.  

Perspektif Harmonis (Pandangan Benar) ini adalah tentang perspektif 

yang melihat segala sesuatu yang muncul sebagai proses tanpa diri 

(anatta/impersonal) untuk diamati.  

Saat tidak harmonis dengan momen saat ini (yaitu Dhamma atau 

Kebenaran), meditator mengambil apapun yang muncul secara personal 

(atta), dan kemudian ada keinginan personal untuk mengontrol semua 

pikiran dan sensasi ketika mereka muncul.  

Ini adalah dimana nafsu keinginan mulai muncul, dan nafsu keinginan 

selalu menunjukkan dirinya dalam bentuk suatu keketatan atau 

ketegangan dalam pikiran dan tubuh. Tolong ingat juga bahwa kepala 

adalah bagian tubuh, sehingga keketatan atau ketegangan di kepala harus 

direlaksasi juga.  

Terdapat selaput yang membungkusi otak dan selaput ini berkontraksi 

atau mengetat kapanpun suatu pikiran, perasaan, atau sensasi muncul.  

Keketatan ini umumnya disebut nafsu keinginan yaitu pikiran “saya 

suka” atau “saya tidak suka.” 

Pada saat itu, meditator mencoba untuk mengontrol fenomena ini 

menjadi seperti yang mereka inginkan.  

Kapanpun seorang meditator mencoba melawan atau mengontrol 

Dhamma (Kebenaran) di momen kini, kapanpun seseorang mencoba 

mengubah Dhamma (Kebenaran) dari momen kini, kapanpun seseorang 

mencoba membuat Dhamma (Kebenaran) saat ini menjadi berbeda dari 

yang benar-benar ada, inilah penyebab kesakitan dan kesengsaraan besar! 

Ini adalah Kebenaran Mulia Pertama, yaitu adanya Penderitaan atau 

perspektif tidak harmonis dengan momen saat kini, ketika kita 

mengambil segala sesuatu yang muncul dengan perspektif Saya/Diri 

saya/ Milik saya (atta).  

Mengapa penderitaan terjadi? 
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Karena perspektif tidak-harmonis “saya ingin” hal-hal menjadi seperti 

yang saya mau di saat saya mau!” 

Konsep atau perspektif “saya/diri saya/milik saya (atta)” adalah inti 

masalah yang harus dikenali, dilepaskan dan dirilekskan—dalam semua 

gerakan atau perubahan perhatian pikiran dari satu hal ke hal lain.  

Saat meditator mulai mengerti bahwa semua fenomena (batin-

jasmani/nāma-rūpa) yang muncul (anicca) adalah bagian dari proses 

impersonal (anatta) yang harus diamati, dilepaskan, dirilekskan, dan 

tersenyum ke dalamnya, maka meditator akan lebih mampu mengenali 

ketegangan atau keketatan halus (atau pergerakan perhatian pikiran) 

yang disebabkan oleh mengambil hal-hal secara personal.  

Merilekskan, ketika meditator melakukan meditasi pernafasan, membuat 

mereka mampu mengenali keketatan dan ketegangan. Mengenali 

keketatan inilah cara seseorang mengenal enam macam nafsu keinginan, 

atau tanha di setiap pintu indera.  

Ini adalah bagian paling awal dari terjadinya perspektif tidak harmonis 

(pandangan salah) atau menjadi tidak harmonis dengan kealamian sejati 

dari perspektif tanpa diri dalam semua gerakan, dan bahkan vibrasi yang 

muncul dalam perhatian pikiran momen ke momen, terjadi.  

Ketika seorang meditator mengembangkan Perspektif Harmonis 

(pandangan benar) mereka melepaskan sikap personal seperti ini, dengan 

melihat sifat kealamian tanpa diri dari segala sesuatu yang muncul di 

momen saat ini.  

Ketika meditator mengambil segalanya sebagai “saya/diri saya/milik 

saya” secara personal, pada saat itu, meditator itu tidak mampu melihat 

atau memahami Kebenaran Mulia manapun.  

Mengapa? Karena nafsu keinginan (yaitu pikiran saya suka itu, atau 

pikiran saya tidak suka itu) dan kemelekatan (cerita-cerita yang timbul 

bersama opini, konsep, dan ide salah tentang diri yang personal, papañca) 

telah mengaburkan perspektif kita.  

Inilah cara pikiran mendorong kita kesana kemari dan membuat kita 

berpikir bahwa setiap “masalah” yang muncul dalam hidup kita adalah 

masalah darurat dan begitu besar seakan-akan tak terlampaui.  
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Pikiran yang terdelusi/terperdaya ini menimbulkan segala jenis 

ketidakpuasan dan bahkan depresi.  

Jika seseorang tidak dapat dengan tepat melihat bagaimana pikiran 

bekerja, dengan cara perilaku masyarakat modern akhir-akhir ini, apapun 

yang muncul akan dianggap sebagai “milik saya” pribadi.  

Ini menyebabkan banyak penderitaan karena meditator berjuang dengan 

“saya ingin mengontrol perasaan ini dengan pikiran saya,” dan ketika 

pendekatan ini tak berhasil, mereka frustasi dan beralih ke 

narkotika/obat-obat terlarang dan/atau alkohol untuk terbebas dari rasa 

sakit dan penderitaan ini.  

Mereka melakukan itu, bukannya mengenali aspek mendalam tentang 

BAGAIMANA perhatian pikiran terjadi dan bagaimana seseorang 

sesungguhnya dapat mengubah perspektifnya dari “saya adalah ini” 

(kepercayaan personal yang salah) menjadi “ini hanya ini” (observasi 

impersonal yang gampang untuk dilepaskan dan dirilekskan).  

Langkah pertama dari Jalan Mulia Berunsur Delapan adalah kunci untuk 

melepaskan penderitaan! 

Langkah ini membuat kita sangat menyadari bahwa segala yang muncul 

hanyalah bagian dari proses tanpa diri yang dapat terlihat paling jelas 

melalui melepaskan nafsu keinginan (dengan merilekskan) dan melihat 

semua pergerakan atau perpindahan perhatian pikiran sebagai bagian 

dari Dukkha! 

Sisa jalan ini juga menunjukkan pada kita bagaimana melakukan ini.  

2. Samma Sankappa - Gambaran Harmonis (Pikiran 
Benar) 

Ini adalah bagian dari pikiran yang bekerja dalam bentuk gambaran.  

Gambaran-gambaran ini dapat berupa pikiran, perasaan, konsep, atau 

gambar.  

Gambaran Harmonis (Pikiran Benar) adalah secara sadar mengambil 

suatu ide atau perasaan, kemudian membuatnya menjadi dapat dikenali 

dan gampang diterjemahkan oleh pikiran.  
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Contohnya, ketika seorang meditator berlatih Meditasi Cinta-kasih, 

instruksinya adalah untuk memunculkan suatu perasaan gembira, 

bahagia, ketenangan dan lainnya, dan merasakan gambaran itu.  

Ini adalah secara sengaja menggantikan gambaran tidak baik (pikiran 

salah), seperti ketakutan, kekhawatiran, depresi, kesedihan, dan lainnya 

yang saat itu ada.  

Kemudian meditator menggantikan gambaran tidak baik (pikiran salah) 

itu dengan gambaran baik seperti kebahagiaan, kegembiraan, kedamaian, 

ketenangan, penerimaan seutuhnya, tersenyum, atau gambaran ringan 

lainnya yang dapat ia pikirkan.  

Sekarang seseorang dengan sengaja merasakan gambaran baik dan 

meringankan itu.  

Jika meditator itu secara sadar memunculkan pikiran atau gambaran baik 

seperti kegembiraan atau kebahagiaan—mereka sedang melatih diri 

mereka sendiri untuk mengembangkan Gambaran Harmonis (Pikiran 

Benar).  

Dalam Majjhima Nikaya Sutta 19, Dvedhāvitakka Sutta (Dua Jenis 

Pikiran), bagian 11, dikatakan: 

Apapun yang sering dipikirkan dan direnungkan seseorang, 

itulah kecenderungan pikiran mereka! 

Perlu untuk mengembangkan keterampilan memunculkan dengan 

sengaja gambaran baik akan kebahagiaan dan kedamaian dalam satu 

bentuk atau lainnya, sehingga kegembiraan, kebahagiaan, dan kelegaan 

akan hadir di dalam semua aktivitas kita.  

Ketika meditator berlatih meditasi pernafasan dan rileks, semua 

gangguan yang menarik perhatian dari objek meditasi, seperti nafsu, 

ketidaksukaan, kegelisahan, dan keraguan, dipandang sebagai suatu tipe 

gambaran tidak baik.  

Melepaskan gambaran tidak harmonis (pikiran salah) dan merilekskan, 

kemudian mengarahkan pikiran kembali ke nafas dan merilekskan 

dipandang sebagai mengembangkan Gambaran Harmonis (Pikiran 

Benar) dengan objek meditasi yang baik.  
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Mengapa? Karena mereka dilihat dan dilakukan, dengan cara yang 

impersonal (Perspektif Harmonis—Pandangan Benar, Anatta).  

Di sisi lain, jika meditator secara tidak sadar mempunyai gambaran 

ketidakpuasan, kesedihan, kegelisahan, frustasi, kekhawatiran, kritis, 

kesombongan, ketakutan, kemarahan atau yang lainnya, mereka sedang 

menuruti Gambaran Tidak Harmonis (Pikiran Salah) yang membawa ke 

penderitaan dan kesakitan.  

Ketidakharmonisan dengan suatu gambaran yang ada dalam diri 

meditator menimbulkan keinginan untuk mengontrol dan bertempur 

dengan apa yang sedang terjadi di momen kini.  

Ini menarik kita dari keluar momen kini dan meditator itu mulai berpikir 

segala alasan mengapa mereka tak menyukai gambaran itu.  

Ini adalah bagaimana nafsu keinginan dan kemelekatan pada ide salah 

tentang diri atau identifikasi atta (perspektif tidak harmonis) muncul.  

Gambaran-gambaran ini menuntun ke banyak penderitaan dan 

ketidakpuasan di momen kini.  

Seperti yang dikatakan sebelumnya, kapan pun seorang meditator 

mengambil gambaran tidak baik yang muncul di saat kini sebagai 

“saya/diri saya/milik saya” secara personal, mereka akan mencoba 

mengontrolnya, melawannya, dan memaksa momen kini menjadi sesuatu 

yang berbeda dari apa yang sedang ada, dan ini menyebabkan kesakitan 

dan ketidakpuasan (dukkha).  

Ketika seorang meditator menyadari kebiasaan mereka yang menuruti 

pandangan tidak harmonis (pikiran salah—perasaan, opini, konsep, 

emosi yang diidentifikasikan sebagai milik saya secara personal—atta) 

dan mereka mampu secara lembut merilekskan dan melepaskan 

gambaran itu, dan kemudian dengan lembut menggantikannya dengan 

suatu gambaran harmonis (pikiran benar), mereka mengikuti jalan yang 

mengarah ke Berhentinya Penderitaan.  

Sekali lagi, ini bisa jadi adalah cara berpikir, perasaan, atau opini 

konseptual.  

Melepaskan hal-hal itu yang kita ambil secara personal, kemudian 
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merilekskan dan mengganti mereka dengan gambaran yang 

menggembirakan menuntun seseorang ke cara pandang yang jernih 

(Perspektif Harmonis) tentang bagaimana pikiran bekerja—ini adalah 

menjadi harmonis dengan saat kini sehingga tidak ada penderitaan di 

dalamnya.  

Ini adalah bagaimana dua bagian pertama dari Jalan Mulia Berunsur 

Delapan berinteraksi satu sama lain.  

3. Samma Vaca - Komunikasi Harmonis (Ucapan 
Benar) 

Komunikasi harmonis adalah tentang komunikasi lembut dengan diri 

sendiri (dialog internal) dan juga dengan orang lain.  

Ini membantu kita agar mudah melepaskan dan merilekskan segala jenis 

pikiran, perasaan atau emosi yang mengganggu yang dapat menarik 

perhatian pikiran dari objek meditasi (yang untuk alasan praktis, dapat 

kita sebut sebagai “nafas, rileks dan tersenyum”, atau “metta, rileks dan 

tersenyum”).  

Segala jenis kritik-diri, kemarahan, ketidaksukaan, kekhawatiran, 

kegelisahan, ketidakpuasan,  menyalahkan, atau satu keinginan untuk 

“membuat hal-hal menjadi seperti apa yang saya inginkan” dalam 

komunikasi kita dengan diri sendiri (dialog internal kita) adalah suatu 

bentuk penderitaan.  

Contohnya, marah terhadap diri sendiri, mengkritik diri sendiri (tidak 

menyukai tindakan dan pemikiran kita sendiri) dan dengan orang lain 

adalah tidak harmonis (Ucapan Salah) dengan momen kini.   

Ini mengarah pada kepercayaan personal bahwa semua pikiran, opini, 

dan konsep adalah “saya/diri saya/milik saya” (atta—pandangan salah) 

yang mengarah pada kemelekatan atau berpikir berlebihan dan 

mengidentifikasi dengan pikiran-pikiran tersebut.  

Tidak harmonis dalam komunikasi dengan diri sendiri membawa kita ke 

pikiran yang keras terhadap diri sendiri dan semua di sekitar kita.  

Ini pastinya membawa kita menjadi tidak harmonis dalam komunikasi 

eksternal kita dengan orang lain.  
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Praktik pengembangan mental adalah belajar bagaimana dengan 

penuh kasih menerima apapun yang muncul di momen kini dan 

mengkomunikasikan penerimaan ini dengan orang lain dan diri 

sendiri.  

Atau dapat kita katakan bahwa salah satu hal yang perlu kita latih adalah 

mengasihi orang yang sedang bersama kita dan berbicara dengannya 

dengan rasa cinta kasih tersebut.  

Dengan siapakah kita paling banyak habiskan waktu kita? 

Benar! Kita menghabiskan lebih banyak waktu dengan diri sendiri 

daripada dengan orang lain siapapun, jadi kita benar-benar perlu 

mempraktikkan cinta kasih dan baik hati pada diri kita sendiri sebanyak 

mungkin.  

Buddha mengatakan, 

Siapapun yang benar-benar mencintai dirinya sendiri tidak 

akan membahayakan orang lain. 

(Dhammapada) 

Ini adalah cara agar kita dapat membawa senyum bersama kita sepanjang 

waktu.  

Jadi, tolong tersenyumlah dan berbahagialah, dan kemudian pupuk 

pikiran-pikiran tersebut dan komunikasikan kebahagiaan ini dengan 

dirimu secara internal dan juga dengan orang lain secara eksternal! 

Terutama, kembangkanlah cinta kasih murni dan penerimaan diri tentang 

diri kita sendiri.  

4. Samma Kammanta – Gerakan Harmonis (Tindakan 
Benar) 

Gerakan harmonis sangatlah penting ketika seseorang belajar bagaimana 

bermeditasi! 

Melihat pergerakan-pergerakan dari bagaimana perhatian pikiran 

berpindah dari satu hal ke hal lain sesungguhnya adalah apa meditasi itu 

sebenarnya! 
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Mengapa? Karena ketika meditator melatih kekuatan observasi mereka 

(kewaspadaan benar), mereka mulai melihat dengan jelas, dengan tepat 

bagaimana perhatian pikiran berpindah dari bersama nafas dan rileks ke 

suatu suara, pemandangan, rasa, bau, sentuhan, atau pikiran.  

Mengobservasi dengan jelas, dengan tepat bagaimana pergerakan 

perhatian pikiran terjadi adalah melihat proses Sebab Musabab yang 

Saling Bergantungan dan bagaimana itu terjadi.  

Berada dalam keharmonisan dengannya adalah cara melihat kealamian 

impersonal dari gerakan-gerakan dan proses-proses kecil ini.  

Semakin meditator tertarik untuk melihat bagaimana perhatian pikiran 

terjadi, semakin tepat pula pemahamannya.  

Observasi tentang bagaimana perhatian pikiran bekerja terutama sangat 

membantu dalam melepas, merileks, dan tersenyum, ketika meditator 

mempunyai suatu gangguan (nīvaraṇa) muncul.  

Ketika seorang mediator tidak menyukai atau tidak melihat cara pikiran 

bergerak dan kemudian mencoba mengontrol gerakan ini, mereka sedang 

mengalami gerakan tidak harmonis (atau tindakan salah).  

Contohnya, ketika suatu gangguan (nīvaraṇa) muncul, seperti 

kegelisahan, jika meditator mencoba untuk menolak gangguan itu atau 

menghentikan gangguan itu dari keberadaannya di momen kini, mereka 

mencoba menghentikan gerakan-gerakan pikiran dari cara bagaimana 

mereka muncul secara alami dan ini adalah Gerakan Tidak Harmonis 

(tindakan salah) dalam praktik kehidupan.  

Jika seorang meditator mencoba menghentikan atau menekan gerakan 

alami pikiran dengan cara itu, tekanan dari konsentrasi itu secara 

sementara menghentikan bergeraknya perhatian pikiran, tapi, ini HANYA 

untuk jeda waktu yang singkat.  

Jenis upaya seperti ini termasuk konsentrasi momen-ke-momen (Khanika 

Samadhi), konsentrasi akses (Upacara Samadhi), dan konsentrasi absorpsi 

penuh atau estatik (Appana Samadhi); semua tipe konsentrasi ini 

dipandang sebagai beragam bentuk-bentuk dari konsentrasi satu-titik.  

Tetapi, ketika meditator konsentrasi-satu-titik kehilangan konsentrasi 
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kuatnya, kemudian pergerakan perhatian pikiran cenderung menjadi 

lebih kuat lagi, dan meditator itu diserang oleh gangguan-gangguan 

(nīvaraṇa). 

Setelah kembali ke objek meditasi, meditator itu membawa kembali 

kemelekatannya bersama dengan perhatian pikiran.  

Ini adalah penyebab penderitaan.  

Inilah bagaimana perspektif tidak harmonis (Pandangan Salah), 

gambaran tidak harmonis (Pikiran Salah), dan komunikasi tidak 

harmonis (Ucapan Salah) dalam kegiatan sehari-hari seseorang muncul, 

yang dapat menyebabkan ketidakpuasan yang sangat besar (dukkha).  

Di sinilah dapat kita lihat betapa diperlukannya tanggung jawab pribadi 

terhadap tindakan kita sendiri! 

Melihat dengan tepat bagaimana perhatian pikiran bergerak dari satu 

objek ke objek lain memerlukan ketertarikan dan keseksamaan.  

Melihat pergerakan-pergerakan kecil dari perhatian pikiran adalah hal 

yang membuat meditasi begitu menarik dan menyenangkan untuk 

diperhatikan.  

5. Samma Ajiva – Pola Hidup Harmonis (Mata 
Pencaharian Benar) 

Ini selalu menjadi bagian dari Jalan Mulia Berunsur Delapan yang 

memancing rasa ingin tahu. 

Penjelasan standar untuk menjelaskan ini biasanya adalah: tidak 

membunuh mahkluk hidup dengan sengaja, tidak menjual racun atau 

senjata, dan tidak berhubungan dengan perbudakan dan perdagangan 

manusia.  

Tetapi bagaimanakah ini berhubungan langsung dengan latihan meditasi 

seseorang? 

Jika bagian ini cukup penting untuk dimasukkan dalam Jalan Mulia 

Berunsur Delapan, maka tentunya ini karena unsur ini mengantarkan ke 

Berhentinya Penderitaan (Kebenaran Mulia Ketiga).  

Setuju?  
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Jawaban-jawaban tadi memberikan ide tentang Mata Pencaharian Benar 

(Pola Hidup Harmonis) secara umum, tetapi bagaimanakah Pola Hidup 

Harmonis (Mata Pencaharian Benar) berhubungan dengan pemahaman 

sejati kita dan praktik meditasi kita?  

Pertanyaan menarik, bukan?  

Ini menjadi semakin menarik ketika kita mempertimbangkan bahwa 

Buddha memberikan instruksi-instruksi ini di ceramah paling 

pertamaNya yang Beliau babarkan kepada Lima Pertapa, dan Beliau 

menunjukkan kepada mereka tentang pengalaman langsung dari praktik 

meditasi.  

Para pertapa ini tentunya tidak membunuh mahkluk hidup, mereka tidak 

menjual racun atau senjata, atau menjual budak; jadi apakah yang 

Buddha sesungguhnya maksudkan ketika Beliau menyebut Pola Hidup 

Harmonis (Mata Pencaharian Benar)? 

Ketika kita melihat perkembangan mental melalui cara pandang Pola 

Hidup Harmonis (Mata Pencaharian Benar), ini terlihat lebih masuk akal.  

Contohnya, Pola Hidup Harmonis (Mata Pencaharian Benar) berarti 

bagaimana kita mempraktikkan observasi kita (Observasi Harmonis—

Kewaspadaan Benar) dan meditasi dari momen kini sepanjang waktu saat 

kita tidak melakukan meditasi duduk kita (dengan kata lain, aktivitas 

sehari-hari kita).  

Kita berlatih untuk berada dalam keharmonisan dengan pikiran yang 

waspada, tenang, gembira dan penuh semangat (Gerakan Harmonis dan 

Komunikasi Harmonis atau Tindakan Benar dan Ucapan Benar dengan 

diri sendiri).  

Inilah sebabnya penulis menyemangati para murid untuk tersenyum baik 

saat mereka melakukan meditasi duduk atau dalam aktivitas sehari-

hari.  

Triknya adalah melihat bagaimana, saat hal-hal tidak berjalan “seperti 

yang saya mau” dan pikiran menjadi berat dengan persoalan-persoalan 

emosional (Gerakan Tidak Harmonis atau tindakan salah) – bagaimana 

observasi perhatian pikiran menjadi lemah dan halus “Saya suka itu, saya 

tidak suka itu” dan memikirkan pikiran-pikiran tidak baik (nafsu 
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keinginan dan kemelekatan – komunikasi tidak harmonis atau ucapan 

salah) menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi diri kita.  

Dengan kata lain, memiliki Pola Hidup Harmonis (Mata Pencaharian 

Benar) berarti kita belajar untuk membawa meditasi (Observasi 

Harmonis, Komunikasi Harmonis, Gambaran Harmonis, Perspektif 

Harmonis, Penyatuan Harmonis, dan Gerakan Harmonis—atau dengan 

kata lain, seluruh Jalan Mulia Berunsur Delapan) bersama kita sepanjang 

waktu, dalam kegiatan sehari-hari kita.  

Dengan cara ini, kita kemudian benar-benar mulai mengerti bahwa proses 

tanpa diri/impersonal dari Sebab Musabab yang Saling Bergantungan 

(Perspektif Harmonis) ada dalam segala yang muncul.  

Mempunyai Pola Hidup Harmonis (Mata Pencaharian Benar) adalah 

memiliki pikiran penuh semangat dan gembira yang tersenyum, bahagia, 

waspada dan bebas dari pikiran atau emosi tidak baik. 

Emosi-emosi yang berat dan cenderung menarik pikiran menjauh dari 

momen kekinian adalah penyebab penderitaan. Mengapa? Karena 

meditator cenderung mengambil pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan 

ini secara personal, dengan perspektif salah “aku adalah itu”. 

Perspektif salah (pola hidup salah) seperti ini dalam kehidupan sehari-

hari kita adalah penyebab mengapa begitu banyak orang begitu 

menderita! 

Juga, seringkali ketika seseorang melakukan retret meditasi, ia menjadi 

sangat serius dan berat dalam pikiran tanpa benar-benar menyadarinya.  

Pola Hidup Tidak Harmonis (mata pencaharian salah) yang sangat berat 

adalah pikiran yang terperangkap oleh kepercayaan akan diri (atta) 

(Perspektif Tidak Harmonis).  

Ketika ada dalam pola hidup tidak harmonis, meditator menjadi 

terganggu oleh opini, konsep, pikiran, lamunan, dan berbagai 

ketidakpuasan pada kehidupan. 

Cara ini terjadi adalah seseorang mengalami timbulnya perasaan sakit.  

Hal selanjutnya yang timbul adalah pikiran “saya tidak suka ini” (nafsu 

keinginan).  
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Sesudah ini, muncul pikiran, opini, dan konsep, dan ini adalah verbalisasi 

internal tentang mengapa “saya tidak menyukai ini” (kemelekatan).  

Kemudian muncul tendensi kebiasaan lama untuk selalu mencoba 

“memikirkan” perasaan tersebut agar pergi. 

Inilah BAGAIMANA orang-orang menyebabkan begitu banyak kesakitan 

dan penderitaan bagi diri mereka sendiri.  

Semakin seseorang mencoba mengontrol perasaan dengan pikirannya, 

maka perasaan itu menjadi semakin besar dan kuat, hingga orang itu 

mencari suatu cara melepaskannya dengan mengkonsumsi obat atau 

alkohol.  

Apa yang seharusnya dilakukan orang itu dalam situasi seperti itu?  

Sebenarnya cukup sederhana! 

Mengenali bahwa situasi ini sedang terjadi.  

Melepaskan pikiran-pikiran tentang bagaimana ia tidak menyukai 

perasaan ini.  

Merilekskan keketatan yang disebabkan oleh gangguan ini.  

Tersenyum kembali dan memunculkan pikiran baik.  

Kembali ke senyum sesering mungkin.  

Ulangi proses ini setiap kali perhatian pikiran teralihkan oleh hal itu.  

Hanya itu! Gunakan 6 langkah ini! 6R dalam bahasa Inggris! Atau 6M 

dalam bahasa Indonesia.  

Sadari kepalan mental yang ketat yang membungkus di sekeliling 

perasaan sakit itu.  

Ini adalah ketidaksukaan atau pikiran “saya tidak suka itu, saya tidak 

mau perasaan ini ada di sana!” 

Sekarang pertanyaan untuk ditanyakan pada diri sendiri adalah: 

 “Apakah saya meminta perasaan menyakitkan ini untuk muncul? 

Apakah saya bilang ke diri sendiri 'sudah lama saya belum merasa sakit? 

Bagaimana kalau saya munculkan rasa sakit.'?” 



70 |  L i f e  i s  M e d i t a t i o n ,  M e d i t a t i o n  i s  L i f e  

 

Tentu saja tak seorang pun yang sengaja menyebabkan rasa sakit atau 

penderitaan bagi diri mereka, bukan?  

Rasa sakit ini muncul sendiri! Ini adalah proses impersonal yang sedang 

terjadi.  

Apa yang kita lakukan pada apa yang muncul saat ini mendikte apa yang 

akan terjadi di masa depan! 

Ini adalah Karma, jadi meditator punya pilihan:  

Dia bisa mencoba mengusir perasaan itu dengan pikirannya, seperti yang 

orang-orang selalu lakukan dan ini menimbulkan lebih banyak 

penderitaan. 

Ini adalah kebiasaan lama (bhava) dalam “menangani” situasi ini.  

ATAU, meditator itu dapat mencoba cara berbeda dalam menangani hal 

ini.  

Ketika meditator menggunakan 6R, mereka akan melihat bahwa perasaan 

sakit ini sebenarnya hanyalah sebuah konsep.  

Sebuah konsep terdiri dari banyak bagian-bagian kecil yang ketika 

bergabung membentuk suatu ide, contohnya  tentang sakit.  

Jika diminta untuk menunjukkan sebuah mobil pada seseorang, apa yang 

akan Anda katakan pada mereka?  

Apakah kaca depan adalah mobil?  

Apakah bumper adalah mobil? 

Apakah stirnya adalah mobil? 

Apakah roda-rodanya adalah mobil? 

Apakah mesinnya adalah mobil? 

Mobil adalah sebuah konsep yang dibentuk oleh banyak bagian yang 

berbeda.  

Rasa sakit juga adalah sebuah konsep yang dibentuk oleh banyak bagian-

bagian yang berbeda, dan bagian-bagian itu disebut Sebab Musabab yang 

Bergantungan (Paticca Samuppada).  
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Pada contoh ini muncul perasaan (vedana) sakit, dan segera setelah itu 

muncul nafsu keinginan (tanha) (yaitu pikiran saya suka, saya tidak 

suka); 

lalu muncul kemelekatan (upadana) (yaitu pemikiran, opini, konsep atau 

cerita mengapa seseorang menyukai atau tidak menyukai perasaan itu);  

kemudian muncul tendensi kebiasaan (bhava) (yaitu cara lama dalam 

melihat dan ber-aksi terhadap pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan ini);  

kemudian muncul lahirnya suatu tindakan (jati); 

kemudian kesedihan, ratapan, rasa sakit, duka dan putus asa (jara-

manara) muncul; 

dan inilah yang Buddha namakan: “keseluruhan penderitaan.” 

Dengan menggunakan 6R, meditator pada akhirnya akan melepaskan 

semua penderitaan! 

Seorang manusia pada dasarnya terbentuk oleh lima hal yang disebut 

“agregat” (kelompok kehidupan), yaitu tubuh (rupa), perasaan (vedana), 

persepsi (sañña), bentuk-bentuk atau pemikiran (sankhara), dan kesadaran 

(viññana). 

Badan yang dimaksud di sini adalah tubuh fisik dari kepala hingga ujung 

jari kaki.  

Perasaan adalah menyenangkan, menyakitkan, atau tidak menyenangkan 

pun tidak menyakitkan (tidak sama dengan emosi).  

Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberi nama pada hal-hal, 

dan juga ada memori di dalamnya.  

Bentuk-bentuk/Formasi adalah semua pemikiran, opini, konsep dan 

kepercayaan kuat pada suatu diri personal.  

Kesadaran (consciousness) adalah kesadaran (awareness) tentang empat 

agregat lain.  

Perasaan berbeda dengan pikiran, dan keduanya tidak pernah bertemu.  

Ketika seorang meditator mencoba mengontrol perasaan dengan pikiran, 

upaya itu hanya membuat perasaan itu menjadi lebih besar dan intens! 
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Ketika menggunakan 6R, meditator itu mengizinkan ruang bagi perasaan 

itu untuk ada di sana, tanpa menjadi terperangkap dengan 

memikirkannya.  

6R adalah alat untuk membiarkan perasaan itu ada di sana dengan 

sendirinya, tanpa mencoba mengontrolnya, tak masalah apakah itu 

adalah perasaan menyakitkan atau menyenangkan.  

6R memberi ruang bagi perasaan itu untuk ada di sana dan meditator 

merileks keketatan yang disebabkan oleh munculnya ketegangan atau 

gangguan, kemudian tersenyum dan mengarahkan perhatian pikirannya 

kembali ke objek yang baik, yaitu tersenyum dan objek meditasi.  

Dengan cara ini, meditator berlatih Pola Hidup Harmonis.  

Mengapa? Karena meditator belajar bagaimana proses Sebab Musabab 

yang Bergantungan benar-benar bekerja dan mereka melepaskan nafsu 

keinginan, sehingga mengalami Kebenaran Mulia Ketiga—Berhentinya 

Penderitaan! 

Atau kita dapat mengatakan bahwa kapanpun pikiran mengandung 

kondisi-kondisi emosi yang berat, ini dapat dipandang sebagai Pola 

Hidup Tidak Harmonis (Mata Pencaharian Salah).  

Ini adalah pikiran yang telah keluar dari keseimbangan dan mengarah ke 

ketidak-bahagiaan dan penderitaan di dalam aktivitas sehari-hari.  

Ketika seseorang mempraktikkan Pola Hidup Harmonis (Mata 

Pencaharian Benar) ini membuat semua meditasi dan kehidupan menjadi 

satu aliran kebahagiaan yang mengarahkan kita pada Berhentinya 

Penderitaan.  

Dengan cara ini, Meditasi adalah Hidup, Hidup adalah Meditasi! 

6. Samma Vayama - Latihan Harmonis (Upaya Benar) 

Sekarang kita sampai pada aspek lain dari Jalan Mulia Berunsur Delapan 

yang cukup penting. Salah satu dari deskripsi terbaik untuk Latihan 

Harmonis (Upaya Benar) adalah:  

Ketika seseorang mengenali bahwa perhatian pikirannya telah teralihkan 

oleh suatu pemikiran, perasaan, atau sensasi, ini adalah bagian pertama 
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dari Latihan Harmonis (Upaya Benar). 

Dengan kata lain, meditator menyadari ketika muncul gangguan yang 

tidak baik.  

Suatu kondisi tidak baik adalah jenis gangguan apapun yang menarik 

perhatian pikiran menjauh dari objek meditasi dan dari tersenyum, 

menyebabkan perhatian pikiran terlibat dengannya, yaitu mengambil 

pemiikiran atau perasaan secara personal (atta).  

Selanjutnya meditator melepaskan gangguan dan merilekskan keketatan 

atau ketegangan di pikiran dan tubuh.  

Dengan kata lain, meditator melepaskan gangguan yang tidak baik itu 

dengan tidak meletakkan perhatian pikiran padanya dan merilekskan 

keketatan atau ketegangan di tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh 

gangguan itu.  

Pengalih-pengalih perhatian ini dapat berupa gangguan (nivarana) 

apapun dan ketika diikuti, mereka dapat menghentikan meditator dari 

mencapai kesadaran penuh (sampajjana).  

Kapanpun seorang meditator teralihkan dan menjadi terlibat dengan 

drama itu, mereka tidak benar-benar ada di momen kini.  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, gangguan-gangguan (nivarana) 

tidaklah untuk dilawan atau diusir.  

Mengapa? Karena menjadi terlibat dengan drama gangguan-gangguan 

itu membuat mereka menjadi lebih besar, lebih intens, dan lebih sulit 

untuk dilepas.  

Setiap kali meditator mencoba untuk mengontrol pikiran atau perasaan 

mereka, mereka mengidenfitikasinya secara personal dan ini 

menyebabkan lebih banyak sakit dan frustasi. 

TOLONG jangan melawan gangguan apapun! 

Justru, belajarlah darinya.  

Lihat BAGAIMANA perhatian pikiran sebenarnya ditarik ke gangguan 

itu; ini akan mengajarkan secara langsung BAGAIMANA Sebab Musabab 

yang Saling Bergantungan terjadi.  
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Melawan atau mencoba mengontrol suatu gangguan adalah penyebab 

dari munculnya keketatan dan ketegangan (nafsu keinginan).  

Ini terjadi setiap kali perhatian pikiran ditarik pergi, dan ini menyebabkan 

munculnya nafsu keinginan (taṇhā), kemelekatan (upādāna), dan tendensi 

kebiasaan (bhava) kita.  

Ini adalah tiga bagian yang sangat penting dari Sebab Musabab yang 

Saling Bergantungan untuk dikenali dan diobservasi secara dekat. 

Tendensi Kebiasaan (bhava) selalu bereaksi dengan cara yang sama ketika 

gangguan yang serupa ini muncul.  

Semakin seseorang melihat dengan jelas bagaimana aspek-aspek berbeda 

dari Sebab Musabab yang Saling Bergantungan muncul, semakin mudah 

untuk melepaskan mereka.  

Ini adalah bagian dari jalan yang menuntun ke Berhentinya Penderitaan! 

Melepaskan atau membiarkan, merilekskan, dan tersenyum adalah 

bagian kedua dari Praktik Harmonis (Upaya Benar).  

Istilah 'melepaskan' berarti bahwa orang itu tidak lagi menumpukan 

perhatian pikirannya pada gangguan itu, jadi untuk lebih rincinya, yaitu 

membiarkan gangguan itu ada di sana tanpa memberinya perhatian lebih 

jauh.  

Selanjutnya, meditator itu dengan lembut mengarahkan perhatian pikiran 

yang tersenyum kembali ke objek meditasi (nafas dan rileks, atau metta 

dan rileks). Ini adalah bagian ketiga dari Praktik Harmonis (Upaya 

Benar).  

Dengan kata lain, memunculkan objek yang baik: tersenyum dan objek 

meditasinya; ini adalah bagian ketiga dari Praktik Harmonis (Upaya 

Benar).  

Kemudian, orang itu tetap bersama dengan objek meditasinya dan 

tersenyum selama mungkin, secara alami.  

Dengan kata lain, meditator rileks dan dengan ringan tinggal bersama 

objek meditasinya.  

Kata kunci di sini adalah “dengan ringan.” 
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Jangan menggengam sangat keras untuk tinggal bersama nafas dan rileks, 

atau metta dan rileks.  

Praktik Harmonis bukanlah suatu cara untuk menangkis atau mencegah 

muncul kembalinya gangguan.  

Gangguan akan muncul lagi dan lagi, sehingga meditator menggunakan 

kesempatan ini untuk belajar.  

Akhirnya gangguan itu akan memudar dan meditator akan menyukai apa 

yang muncul selanjutnya. Janji! 

Sekali lagi, ada cara yang sangat efektif untuk mengingat bagaimana 

melakukan praktik ini—yang dinamakan 6m atau 6R:  

Untuk MENGENALI (RECOGNIZE) – bahwa pikiran telah tertarik 

menjauh dari objek meditasi;  

Untuk MELEPASKAN (RELEASE) atau membiarkan gangguan itu ada di 

sana tanpa memberikan perhatian pikiran padanya.  

Untuk MERILEKSKAN (RELAX)– keketatan atau ketegangan yang 

disebabkan oleh gangguan itu; ini berarti melepaskan nafsu keinginan 

yang disebabkan oleh gangguan itu;  

Untuk MANIS TERSENYUM KEMBALI (RE-SMILE) – untuk membawa 

pikiran yang ringan yang sangat waspada dan tenang ke objek meditasi; 

Untuk MENGEMBALIKAN (RETURN) – perhatian pikiran yang 

gembira kembali ke objek meditasi (“nafas dan rileks” atau “metta dan 

rileks”);  

Untuk MENGULANG (REPEAT) – tugas untuk tetap bersama dengan 

objek meditasi, rileks, dan Tersenyum.  

Inilah 6 langkah itu.  

Senyum sebenarnya adalah alat yang sangat bagus untuk membantu 

pikiran tetap terangkat dan dengan faktor pencerahan kebahagiaan dalam 

pikiran, setiap gerakan pikiran dapat dilihat dengan cepat dan jelas.  

Yaitu untuk: 

MENGENALI 
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MELEPASKAN 

MERILEKSKAN 

MANIS TERSENYUM  

MENGEMBALIKAN 

MENGULANG 

Kata-kata ini tidak harus diucapkan secara internal pada diri sendiri.  

Meditator perlu “menggulirkan R/M mereka” sehingga menjadi aliran 

tindakan yang mengizinkan apapun yang timbul untuk ada di sana 

dengan sendirinya.  

6R hanyalah suatu pengingat untuk melepaskan gangguan apapun yang 

menarik perhatian pikiran dari objek meditasi.  

Mereka juga membantu kita kembali ke objek meditasi kita dengan 

pikiran yang gembira dan jernih yang tidak ada nafsu keinginan ataupun 

kemelekatan di dalamnya.  

Dengan kata lain, dengan melepaskan nafsu keinginan dan kemelekatan 

dan ide-ide apapun yang Anda memiliki tentang diri personal adalah cara 

memurnikan pikiran dari segala jenis masalah, nafsu keinginan, dan 

belenggu.  

7. Samma Sati - Observasi Harmonis (Kewaspadaan 
Benar) 

Jalan Mulia Berunsur Delapan bagian ini telah dibicarakan dalam 

beberapa istilah yang sangat umum.  

Namun, definisi dari “Kewaspadaan (Sati)” tidak pernah benar-benar 

jelas! 

Ini adalah salah satu kata yang definisinya semestinya sudah dimengerti 

semua orang, tetapi ternyata hanya beberapa orang saja yang benar-benar 

mengerti.  

Banyak guru hari ini akan memberikan definisi untuk istilah 

Kewaspadaan dengan mengatakan, “Cukup berwaspadalah.” 
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Definisi lain yang telah digunakan adalah “mengingat, untuk mengingat, 

untuk mengingat,” yang terdengar hebat tapi tak terlalu menjelaskan.  

Jadi apa yang semestinya artinya? 

Kita benar-benar perlu mengerti bahwa kata yang penting ini tentunya 

punya definisi yang jelas dan dapat dimengerti. 

Ini adalah definisi praktis yang berlaku setiap waktu untuk setiap situasi.  

Observasi Harmonis (Kewaspadaan Benar) berarti: 

 “Untuk mengingat untuk mengenali segala gangguan yang menarik 

perhatian seseorang menjauh dari objek meditasinya (atau tugas 

apapun yang sedang Anda kerjakan di kehidupan sehari-hari), di saat 

ini.” 

Ini artinya mengingat untuk mengobservasi apapun yang muncul di masa 

kini, mengizinkan mereka, dan melihat kealamian impersonal dari semua 

fenomena ini (Perspektif Harmonis—Pandangan Benar—anatta).  

Ini adalah mengingat untuk secara jelas mengobservasi bagaimana 

perhatian pikiran bergerak (Gerakan Harmonis) dari satu hal ke hal lain, 

dan juga mengingat untuk melepaskan dan mengizinkan Praktik 

Harmonis (Upaya Benar atau 6R) untuk bekerja.  

8. Samma Samadhi - Penyatuan Pikiran Harmonis 
(Konsentrasi Benar) 

Sekarang kita tiba ke bagian dari Jalan Mulia Berunsur Delapan yang 

diinterpretasikan secara beragam dan ada berbagai ide berbeda yang 

dilekatkan padanya.  

Kebingungan ini dimulai dengan mengambil isi beberapa kitab komentar 

dan terlalu bertumpu pada mereka.  

Saya ulang, beberapa kitab komentar bagus dan sangat berguna, dan ada 

beberapa yang tidak terlalu sejalan dengan ajaran dasar Buddha.  

Cara untuk mengetahui untuk diri sendiri apakah kitab komentar itu baik 

untuk digunakan atau tidak adalah dengan membandingkan apa yang 

disebutkan dalam sutta-sutta (ceramah-ceramah) dan vinaya (peraturan 

disiplin).  
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Jika mereka setuju dengan sutta-sutta dan vinaya, maka seseorang dapat 

cukup yakin bahwa kitab-kitab komentar ini dapat diandalkan.  

Tetapi jika suatu komentar membagi praktik ke dalam bagian-bagian 

yang terpisah-pisah, sehingga cenderung membuat hal-hal menjadi 

sangat sulit dimengerti dan dipraktikkan, maka mungkin adalah  ide baik 

untuk membiarkan buku komentar seperti itu ada di rak dan digunakan 

sebagai referensi, bukannya mengikutinya sumber ajaran utama. 

CATATAN: Adalah ide baik untuk menggunakan lebih dari satu sutta 

sebagai perbandingan, sehingga ketika banyak sutta setuju maka Anda 

bisa dengan cukup yakin bahwa ini adalah Ajaran Buddha.  

Di sini adalah hal yang sangat menarik tentang kata 'pandangan terang 

(insight/vipassanā)' dan 'ketenangan (serenity/samatha)'.  

Ketika kita membaca Majjhima Nikāya, Middle Length Sayings (edisi 

kedua, Wisdom Publications, terjemahan Bhikkhu Bodhi) dan melihat di 

bagian Index of Subjects, kata-kata "serenity and insight" (“ketenangan dan 

pandangan terang”), kita akan melihat kemiripan yang sangat dekat yang 

menunjukkan bahwa kedua kata ini hampir SELALU digunakan 

bersama-sama!!! 

Di halaman 1397, kata "insight" disebutkan dan banyak sutta dijadikan 

referensi. Beberapa sutta yang dapat Anda bandingkan: 6.3, 32.5, 43.14, 

73.18, 77.29, 149.10, 151.19. 

Kemudian lihat kata "serenity" di halaman 1404 dan beberapa sutta 

referensi adalah 6.3, 32.5, 43.14, 73.18, 77.29, 149.10, 151.19. 

Apakah Anda melihat kemiripan nomor-nomor sutta, dan bahkan bagian-

bagian dimana mereka digunakan? 

Poin-nya adalah “serenity dan insight” hampir selalu disebut bersama-

sama dan ini memberikan kita suatu petunjuk bahwa mereka (seperti 

yang dikatakan dalam sutta 149.10) bertautan bersama-sama.  

Ini berarti Buddha sedang berbicara tentang satu jenis praktik meditasi 

yang mencakup keduanya ketenangan dan pandangan terang (serenity 

dan insight, samatha-vipassanā) bersama-sama sepanjang waktu! 

Juga, ini berarti bahwa jhāna, yang begitu sering disebut dalam sutta-
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sutta, adalah level meditasi yang sangat spesifik.  

Mengapa? Karena jenis jhāna yang diajarkan Buddha kepada kita adalah 

jhāna samatha-vipassanā. 

Ini jangan dibingungkan dengan tipe jhāna konsentrasi satu-titik dari 

ekstatis atau absorpsi, yang paling banyak diajarkan saat ini.  

Dengan membagi Samatha dan Vipassanā ke dalam dua jenis meditasi yang 

terpisah cenderung membuat meditasi menjadi cukup kompleks dan 

kemajuan meditator, jika memang terjadi kemajuan apapun, 

membutuhkan waktu yang sangat lama.  

Ini bertentangan dengan satu hal yang mendeskripsikan kecemerlangan 

Dhamma.  

Yaitu, penjelasan tentang Ajaran Buddha, bahwa “segera efektif.” 

Ketika langkah ekstra merilekskan dan melepaskan nafsu keinginan 

ditambahkan, kemajuan meditator dalam pemahaman dan 

pengembangan kepribadian dan seluruh perilaku terhadap seluruh 

kehidupan kelihatannya maju dengan pesat, dan dengan cukup cepat! 

Dalam Dhammapada, Buddha mengatakan: “Kita adalah Yang Bahagia!” 

dan ini adalah yang terjadi ketika meditator mengikuti instruksi meditasi 

secara cermat, kemudian rileks, dan sering tersenyum.  

Pentingnya mempraktikkan meditasi Samatha-Vipassanā dengan cara yang 

sama persis dengan sutta tidaklah dilebih-lebihkan! 

Mengapa? Karena jika kita tidak menambahkan langkah tambahan 

merilekskan pikiran dan tubuh saat nafas masuk dan rileks saat nafas 

keluar (yaitu melepaskan nafsu keinginan), kemudian meditasi berubah 

dari tipe meditasi Samatha-Vipassanā menjadi meditasi jenis konsentrasi 

satu-titik.  

Mereka adalah praktik yang berbeda; mereka menghasilkan hasil yang 

berbeda.  

Ketika konsentrasi satu-titik digunakan, itu menekan gangguan 

(nīvarana) dengan kekuatan konsentrasi. Ini juga termasuk konsentrasi 

akses (upacāra Samadhi) dan konsentrasi absorpsi (appaṇā samadhi). 
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Gangguan (nīvarana) adalah tempat disimpannya kemelekatan kita pada 

diri personal.  

Ketika seseorang mempraktikkan konsentrasi satu-titik dan kekuatan 

konsentrasinya menekan gangguan, ini tidak dianggap sebagai 

memurnikan pikiran meditator dengan cara yang sama seperti yang 

diajarkan oleh Buddha untuk kita praktikkan.  

Apapun yang ditekan tidaklah dilepaskan, tetapi dihentikan 

kemunculannya saat sedang ada konsetrasi kuat.  

Gangguan yang ditekan mempunyai tendensi kuat untuk muncul, bahkan 

lebih kuat lagi, ketika konsentrasi satu-titik meditator melemah.  

Dengan mempraktikkan Samatha-Vipassanā atau melepaskan kemudian 

merilekskan, maka sejalan dengan waktu, gangguan (nīvarana) akan 

memudar dan tidak muncul lagi.  

Meditasi Samatha-Vipassanā adalah cara untuk benar-benar memurnikan 

pikiran seseorang.  

Pada masa Buddha dan sesudah kematiannya, para Brahmin terus-

menerus berupaya untuk mengubah meditasi ini agar sesuai dengan 

filosofi, konsep dan tulisan-tulisan mereka.  

Mereka mulai menggunakan kata 'jhana' dan memberikan pengertian 

mereka sendiri pada kata ini, yang intinya berarti konsentrasi satu-titik; 

dan mereka menghapus satu langkah yang mengubah seluruh meditasi 

dari Ketenangan-Pandangan Terang (Samatha-Vipassanā) menjadi 

konsentrasi satu-titik atau konsentrasi absorpsi.  

Juga, mereka mengambil beberapa kata populer dan memberikan mereka 

pengertian-pengertian yang berbeda hanya untuk menyebabkan 

kebingungan di hal-hal ini.  

Menurut Rhys-Davids, kata “Samadhi” tidak pernah digunakan sebelum 

masa Buddha.  

Buddha menciptakan kata “Samadhi” ini untuk mendeskripsikan meditasi 

Samatha-Vipassanā yang ketika dipraktikkan sesuai dengan cara yang 

Beliau deskripsikan dalam instruksi, mengarah langsung ke Nibbāna!  

Tentu saja, di masa Buddha, ada banyak kata-kata dalam bahasa 
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Sansekerta untuk mendeskripsikan konsentrasi satu-titik dan tipe 

meditasi ini sangat sesuai dengan cara-cara para Brahmin berlatih.  

Ketika ditambahkan ke praktik meditasi, langkah ekstra 'merilekskan' ini 

adalah cara untuk mengenali dan melepaskan nafsu keinginan (tanhā). 

Ini adalah sebabnya merilekskan begitu penting dan secara sangat 

spesifik disebutkan dalam banyak sutta-sutta.  

Ketika kita melihat bahwa semua Kebenaran Mulia adalah tentang 

melepaskan nafsu keinginan dan merilekskan keketatan atau ketegangan 

dalam tubuh dan pikiran seseorang, maka sangat masuk akal untuk 

sering-sering merilekskan dan menenangkan, setuju?  

Tidakkah kelihatannya masuk akal untuk melepaskan nafsu keinginan 

sebanyak mungkin karena itulah asal muasal penderitaan? 

Inilah secara aktif melatih dan memurnikan Pikiran.  

Ketika Buddha ada dan memilih kata ‘Samadhi’ untuk mendeskripsikan 

Samatha-Vipassanā (Samma Samadhi atau Penyatuan Pikiran Harmonis), 

para Brahmin mulai menggunakan kata 'Samadhi' juga sebagai definisi 

mereka sendiri untuk konsentrasi satu-titik.   

Ini intinya membagi meditasi Samatha-Vipassanā menjadi dua bagian 

latihan terpisah, yaitu meditasi Samatha dan meditasi Vipassana.   

Keberhasilan meditasi dan mengalami Nibbāna mulai luntur sekitar 1000 

tahun sesudah kematian Buddha karena kitab-kitab komentar memilih 

untuk melihat hal-hal dengan cara ini.  

Karena ini dianggap sebagai cara meditasi sekitar 1000 tahun sesudah 

kematian Buddha (di dalam beberapa kitab komentar), keberhasilan 

dalam meditasi dan mengalami Nibbāna mulai menghilang.  

Banyak sekolah-sekolah yang berbeda mulai memperdebatkannya secara 

filosofis tentang apakah cara yang benar untuk berlatih, tetapi, seperti 

yang Anda ketahui, filosofi adalah menggunakan kata-kata tanpa 

tindakan, dan ini mulai mengubah seluruh cara melihat Ajaran-ajaran 

Buddha.  

Mari kita bahas Penyatuan Pikiran Harmonis (Konsentrasi Benar). Dalam 

teks-teks sering disebutkan bahwa unsur ini dari Jalan Mulia Berunsur 
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Delapan adalah mengalami sesedikitnya satu jika tidak semua jhana 

(Samatha-Vipassanā).  

Saya akan menambahkan ke tiap jhana-jhana ini, tipe jhana yang dialami 

seseorang.  

Alasan saya memasukkan tipe jhana ini adalah agar tidak ada 

kebingungan tentang apa yang Buddha ajarkan tentang jhana.  

Jhāna (Samatha-Vipassanā) pertama bertolak-belakang dengan jhāna 

absorpsi pertama;  

Jhāna (Samatha-Vipassanā) kedua bertolak-belakang dengan jhāna 

absorpsi kedua; 

Jhāna (Samatha-Vipassanā) ketiga bertolak-belakang dengan jhāna 

absorpsi ketiga; 

Jhāna (Samatha-Vipassanā) keempat bertolak-belakang dengan jhāna 

absorpsi keempat. 

Empat jhāna tak berbentuk (Arūpa Jhāna Samatha-Vipassanā) tercakup 

dalam jhāna keempat, karena mereka adalah aspek-aspek berbeda dari 

ketenang-seimbangan mendalam dalam jhāna keempat.  

Tidak ada di dalam sutta-sutta yang mengatakan apapun tentang praktik 

Appana Samadhi (konsentrasi absorpsi penuh), Upācara Samadhi 

(Konsentrasi Akses), atau Khanika Samadhi (Konsentrasi Momen-ke-

momen). 

Ini hanya disebutkan dalam kitab-kitab komentar Theravada dan 

sepertinya tidak cocok dengan apa yang dikatakan Sutta-sutta dan Vinaya 

tentang cara mencapai pengertian penuh tentang bagaimana Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan atau Empat Kebenaran Mulia benar-

benar muncul.  

Anda dapat lihat sejalan dengan pembahasan Jalan Mulia Berunsur 

Delapan, unsur-unsur berbeda ini saling bertautan dan bukanlah unsur 

yang dipisah-pisahkan dan digunakan sendiri-sendiri.  
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Seluruh Jalan Mulia Berunsur Delapan Bekerja 
Bersama-sama 

Jalan ini bekerja sebagai proses keseluruhan yang saling berhubungan 

dari mengenal, mengerti, dan melepaskan semua kepercayaan personal 

tentang sebuah diri.   

Dengan suatu cara, Anda bisa melihat bagian-bagian berbeda dari Jalan 

Mulia Berunsur Delapan seakan-akan mereka adalah bagian-bagian 

terpisah dari suatu mesin.  

Mesin tidak akan berjalan kecuali jika semua bagian ini diletakkan 

bersama-sama dengan tepat. 

Ketika seseorang menggunakan semua unsur-unsur berbeda dari Jalan 

Berunsur Delapan pada saat yang bersamaan, ini adalah jalan untuk 

membuat Jalan Mulia Berunsur Delapan ini menjadi alat kerja yang baik.  

Menggunakan “unsur-unsur” dari Jalan Mulia Berunsur Delapan ini 

secara terpisah mendatangkan hasil yang terbatas, tetapi ketika mereka 

semua digunakan bersama-sama, mereka bekerja luar biasa baik.  

Bahkan hari ini, Nibbāna dapat terjadi! 
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Membuka Kunci Pintu Menuju Tiada Kematian 

Melepaskan nafsu keinginan adalah pintu menuju tiada-kematian. Nafsu 

keinginan adalah mata rantai paling lemah dalam proses ini dan titik-

awal untuk mencapai Berhentinya Penderitaan. Jalan ini menunjukkan 

secara cermat pada kita bagaimana untuk melakukannya.  

Penjelasan sederhana yang diberikan di dalam Satipatthāna Sutta 

meminta kita untuk rileks saat nafas masuk dan untuk rileks saat nafas 

keluar.  

Tindakan sederhana untuk merilekskan pikiran dan tubuh adalah 

mengikuti seluruh Jalan Mulia Berunsur Delapan pada saat bersamaan.  

Ini adalah kunci bagi semua orang untuk memahami dan membuka 

pintu menuju tiada-kematian.  

Setiap kali perhatian pikiran bergerak sedikit, nafsu keinginan adalah 

penyebabnya.  

Kapanpun meditator melepaskan dan merilekskan ketegangan yang 

disebabkan oleh gerakan kecil ini, pemurnian pikiran sedang berlangsung 

dan ini menuntun langsung ke akhir Berhentinya Semua Penderitaan! 

Dengan kata lain, Jalan yang mengarah ke Berhentinya Penderitaan tidak 

lain tidak bukan adalah Jalan Mulia Berunsur Delapan, ketika itu sering 

digunakan dan dipraktekkan! 

Alhasil, pikiran menjadi tanpa-gelora (dispassionate) dan bebas dari segala 

nafsu keinginan dan ketidak-tahuan! Kenyataan ini sama benarnya hari 

ini, seperti 2600 tahun lalu.   

Instruksi manapun yang tidak menitikberatkan pada pentingnya 

mengerti Sebab Musabab yang Saling Bergantungan dan Empat 

Kebenaran Mulia sebagai tujuan final dari realisasi, tidaklah mengajarkan 

jalan langsung.  

Saat ini, banyak orang mengatakan bahwa melihat ketidakkekalan, 

penderitaan, dan tanpa-diri adalah merealisasikan Nibbāna.  

Namun, catatlah, bahwa meskipun karakteristik-karakteristik ini sangat 

penting untuk dikembangkan—mereka sendiri tidak secara langsung 
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memungkinkan seseorang untuk melihat kondisi Nibbāna adiduniawi 

(supramundane Nibbāna). 

Sangat penting untuk merenungkan ini! 

Seorang meditator dapat melihat satu atau semua dari ketiga karakteristik 

dari keberadaan, yaitu ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa-diri, tanpa 

pernah secara langsung melihat Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan; tetapi seseorang yang melihat Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan secara langsung akan selalu melihat semua tiga 

karakteristiknya.  

Menurut Maha Vagga dari Vinaya, ini tidak dapat terjadi sebaliknya.  

Ketika meditator berpikir mendalam tentang ini, mereka akan melihat ini 

untuk diri mereka sendiri! 

Sebagai penutup, ini adalah saran Buddha untuk semua orang: 

“Ini adalah akar-akar pohon, gubuk-gubuk kosong. 

Bermeditasilah! 

Jangan menunda atau kamu akan menyesalinya nanti. Ini 

adalah instruksi ku untukmu.” 

(Majjhima Nikaya, Sutta 106.15) 

Keberanian untuk Menyelidiki 

Saat ini, kelihatannya ada perbedaan pendapat mengenai jenis-jenis 

meditasi yang sebenarnya diajarkan Buddha.  

Satu sekolah mengatakan: “Meditator harus mulai dengan berlatih 

meditasi jhana konsentrasi [tetap] dan kemudian lanjut ke jhana keempat 

[5] sebelum beralih ke latihan meditasi vipassana atau konsentrasi 

momenter [khanika Samadhi—straight vipassana]. 

Sekolah lain mengatakan seseorang dapat mencapai Nibbāna tanpa 

melalui jhana [6], cukup hanya berlatih meditasi vipassana langsung [7] 

atau mengembangkan konsentrasi akses (upacara samadhi) sejak awal 

latihan meditasi mereka.  

Yang menarik, kata “vipassana” atau “vidassana” (yang sama artinya) 
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hanya disebutkan beberapa kali di dalam sutta dan hampir selalu 

disebutkan bersama dengan praktik samatha (jhana).  

Contohnya, Majjhima Nikaya no 149.10 mengatakan: “Dua hal ini—

samatha dan vipassana (ketenangan dan pandangan terang)—terjadi 

dalam dirinya bertautan setara bersama.” 

Kata “jhana” (tahap pemahaman) disebutkan ribuan kali dalam sutta-

sutta.  

Jadi sangat jelas apa yang paling sering Buddha ajarkan, dan ini ada 

hubungannya dengan praktik mencapai jhana dan secara simultan 

menggunakan vipassana (insight) di kondisi-kondisi pemahaman itu.  

Terlebih lagi, Anapanasati Sutta dan Kewaspadaan Metta (Cinta-kasih) 

menunjukkan bahwa Buddha hanya mengajarkan satu jenis meditasi, 

yaitu, dengan simultan (bersamaan) mengembangkan jhana dan 

pandangan terang (samatha-vipassana) dengan menggunakan 6R.  

Sutta ini sesungguhnya menunjukkan metode bagaimana menenangkan 

pikiran/tubuh dan mengembangkan kebijaksanaan di saat bersamaan 

dengan melihat kealamian yang sebenarnya dari keberadaan.  

Melalui mata Empat Kebenaran Mulia, sembari mengikuti pola 

investigasi ini menggunakan 6R, seorang meditator mengamati hubungan 

sebab dan akibat dari Sebab Musabab yang Saling Bergantungan dan 

dengan berulang-ulang melihat anicca [ketidakkekalan], dukkha 

[penderitaan], dan anatta [tanpa diri], mereka dapat mengerti “kealamian 

sebenarnya dari segalanya”.  

Pada saat yang sama, latihan meditasi ini memenuhi 37 persyaratan 

Pencerahan (Awakening) yaitu: Empat Landasan Kewaspadaan, Empat 

Jenis Upaya Benar, Empat Landasan Kekuatan Spiritual, Lima Indra, Lima 

Kekuatan, Tujuh Faktor Pencerahan, dan Jalan Mulia Berunsur Delapan.  

Tolong ingat bahwa menggunakan 6R itu adalah memenuhi bagian Jalan 

Mulia Berunsur Delapan yang disebut Upaya Benar, atau yang disebut 

penulis sebagai Praktik Harmonis.  

Sehingga, jalan menuju ke realisasi Nibbāna Adiduniawi (Supramundane 

Nibbāna) dengan jelas dan cermat diajarkan dalam sutta-sutta yang indah 
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ini.  

Beberapa kitab komentar dan sub-komentar telah membagi “konsentrasi” 

dan “vipassana” ke dalam dua bentuk meditasi yang berbeda.  

 “Pemisahan” seperti ini tidak ada di dalam sutta-sutta.  

Meskipun disebutkan di dalam satu sutta di Anguttara Nikaya bahwa 

bagian pertama dari latihan  adalah “samatha” dan bagian kedua adalah 

“vidassana” (mengembangkan kebijaksanaan atau pandangan terang), ini 

bukanlah mengatakan bahwa ada dua jenis latihan atau meditasi.  

Latihannya adalah meditasi yang sama persis, dengan jalur 

perkembangan yang sama, mengarah ke tujuan akhir yang sama! 

Ini hanyalah hal-hal berbeda yang dilihat di saat-saat yang berbeda, 

seperti kejadian yang dijelaskan dalam Majjhima Nikaya no. 111, 

Anupada Sutta “Satu demi Satu Pada Saat Kemunculannya”.  

Sutta ini memberikan penjelasan tentang perkembangan meditasi Yang 

Mulia Sariputta dan pengalamannya di dalam semua jhana-jhana 

sebelum Beliau mencapai arahat.  

Sutta yang indah ini menjelaskan bahwa Yang Mulia Sariputta mengalami 

lima agregat, yaitu tubuh (badan atau kontak), perasaan (vedana), persepsi 

(sañña), formasi (sankhara) dan kesadaran  (viññana), ketika beliau berada 

di tiap-tiap jhana, yaitu: 

Ia mengalami vipassana atau pandangan terang ke dalam sifat 

sebenarnya dari fenomena ketika ia berada di dalam setiap jhana.  

Ketika seseorang mulai membagi, membeda-bedakan, dan 

mengkategorikan praktik meditasi, situasinya menjadi sangat 

membingungkan.  

Hal ini juga sangat terlihat dalam kitab-kitab komentar populer, seperti 

Visuddhi Magga dan subkomentarnya.  

Kita mulai melihat ketidak-konsistenan saat kita bandingkan sutta-sutta 

dengan kitab-kitab komentar ini.  

Akhir-akhir ini, banyak cendekiawan menggunakan hanya satu baris atau 

satu bagian dari satu sutta untuk memastikan bahwa kitab-kitab 
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komentar sesuai dengan sutta-sutta.  

Tetapi jika seseorang membaca suttanya secara keseluruhan, seringkali 

kali arti yang dimaksudkan di dalam sutta itu sangat berbeda.  

Ini bukanlah mengatakan bahwa para cendekiawan sengaja membuat 

pernyataan salah.  

Tetapi terkadang mereka terpaku pada detil-detil kecil atau bagian-bagian 

kecil dari Dhamma dengan pandangan yang tidak beralih sehingga 

mereka cenderung kehilangan gambaran besar dari ajaran 

keseluruhannya.  

Dengan melakukan itu, hasil akhirnya selalu berbeda dengan makna inti 

dari sutta-sutta.  

Deskripsi tentang jhana-jhana atau level pemahaman dalam Visuddhi 

Magga tidak benar-benar sesuai dengan deskripsi yang diberikan dalam 

sutta-sutta.  

Contohnya, Visuddhi Magga berbicara tentang adanya tanda (dalam 

bahasa Pali disebut nimitta) dari semacam objek visualisasi buatan-pikiran 

yang muncul dalam pikiran pada saat-saat tertentu selama praktik 

meditasi absorpsi.  

Namun Bodhisatta (calon Buddha) dengan tegas menolak bahwa 

konsentrasi yang terfokus dengan kuat seperti ini menuntun ke Nibbāna! 

Jika seseorang mengecek sutta-sutta, tidak pernah disebutkan tentang 

secara kuat berfokus pada nimitta yang muncul di pikiran.  

Jika hal ini begitu penting, tentunya sudah disebutkan berkali-kali di 

dalam sutta-sutta.  

Buddha tidak pernah mengajarkan teknik-teknik konsentrasi absorpsi 

dengan memiliki nimitta (tanda) yang muncul untuk diobservasi terus 

menerus, juga Beliau tidak mengajarkan melafalkan mantra atau mengulang-

ulang kata-kata secara mental.  

Ini adalah bentuk-bentuk praktik Brahmana Hindu yang telah menyusup 

masuk ke dalam Buddhisme selama beratus-ratus tahun.  

Pengaruh mereka dapat dilihat dalam praktik-praktik konsentrasi satu-
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titik.  

Kebanyakan praktik ini terutama kita temukan di gaya-gaya meditasi 

Buddhis Tibet, juga di kitab-kitab komentar populer seperti di Visuddhi 

Magga.  

Oleh karena itu, banyak pendekatan pada meditasi—terutama 

konsentrasi satu-titik—tidak sesuai dengan instruksi-instruksi ataupun 

hasil-hasil yang dipaparkan dalam sutta-sutta.  

Untuk berhasil, meditator harus secara jujur dan terbuka menyelidiki 

untuk diri mereka sendiri apakah yang telah dikatakan dan kemudian 

mengecek hal itu dalam sutta-sutta.  

Paling bagus jika meditator tidak hanya menggunakan sebagian dari satu 

sutta untuk melakukan investigasi ini, tetapi untuk menyelidiki seluruh 

sutta untuk menghindari kebingungan.  

Juga sangat penting untuk mengecek bagi diri sendiri apakah apa yang 

disebutkan dalam satu sutta sesuai dengan sutta-sutta lain yang 

membahas hal yang sama.  

Contohnya: dalam Majjhima Nikaya Sutta no. 20, Vitakkasaṇṭhāna Sutta: 

“Pelenyapan Pikiran-Pikiran Kacau”, bagian 7, yang dipublikasikan oleh 

Wisdom Publications mengatakan: 

 “Jika, sewaktu ia mengerahkan perhatian untuk 
menenangkan bentukan-pikiran dari pikiran-pikiran 

tersebut, masih muncul dalam dirinya pikiran-pikiran jahat 

yang tidak bermanfaat yang berhubungan dengan keinginan, 

dengan kebencian, dan dengan delusi, maka dengan 

mengertakkan giginya dan menekan lidahnya ke langit-

langit mulutnya, ia harus menekan, mendesak, dan 

menggilas pikiran dengan pikiran… 

Sekarang kita lihat sutta lain, yaitu Majjhima Nikaya sutta nomor 36:20 

Mahāsaccaka Sutta: “Khotbah Panjang kepada Saccaka” yang membahas 
tentang pencarian Bodhisatta untuk pencerahan dan dikatakan: 

“Aku berpikir: ‘Bagaimana jika, dengan mengertakkan 
gigiKu dan menekan lidahKu ke langit-langit mulutKu, Aku 
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menekan, mendesak, dan menggilas pikiran dengan pikiran.’ 

Sewaktu Aku melakukan demikian, keringat menetes dari 

ketiakKu.  

Bagaikan seorang kuat mampu mencengkeram seorang yang 

lebih lemah pada kepala atau bahunya dan menekannya, 

mendesaknya, dan menggilasnya, demikian pula, dengan 

gigiKu dikertakkan dan lidahKu menekan langit-langit 

mulut, Aku menekan, mendesak, dan menggilas pikiran 

dengan pikiran, dan keringat menetes dari ketiakKu. 

Tetapi walaupun kegigihan yang tidak kenal lelah telah 
dibangkitkan dalam diriKu dan kewaspadaan yang tidak 

mengendur telah kokoh, namun tubuhKu kelelahan dan 

tidak tenang karena Aku terlalu letih oleh usaha yang 

menyakitkan.  

Sutta nomor 36 ini jelas-jelas menunjukkan bahwa ini bukanlah cara 

untuk mengatasi suatu gangguan.  

Tetapi ini adalah praktik yang direkomendasikan dalam sutta no. 20 dan 

diberikan oleh banyak guru meditasi kepada murid-murid mereka! 

Bagaimana bisa?  

Jawabannya adalah ketika seseorang berlatih konsentrasi absorpsi atau 

satu-titik, meditator itu tidak mampu melihat atau menyadari suatu 

gangguan ketika gangguan itu muncul atau bagaimana munculnya.  

Ketika gangguan muncul, mereka pikir gangguan seharusnya diperangi 

dan ditekan dengan paksa! 

Seperti yang semoga sudah dimengerti pembaca dari bab-bab 

sebelumnya di buku ini, gangguan bukanlah untuk diperangi atau 

ditekan dengan brutal.  

Gangguan adalah guru Anda.  

Ketika gangguan muncul, ini seharusnya dilihat sebagai kesempatan 

untuk mengamati BAGAIMANA ia muncul sehingga meditator itu dapat 

melihat sifat alami, yaitu proses impersonal (anatta) dari Sebab Musabab 

yang Saling Bergantungan dan Empat Kebenaran Mulia.  



92 |  L i f e  i s  M e d i t a t i o n ,  M e d i t a t i o n  i s  L i f e  

 

Apakah pembaca melihat perbedaan di antara dua pendekatan terhadap 

praktik meditasi ini?  

Mungkin sutta nomor 20 adalah hasil salinan dari sutta nomor 36, tetapi 

karena orang yang menyalinnya sedang berlatih konsetrasi absorpsi atau 

satu-titik dan sedang mempunyai masalah dengan beberapa gangguan, 

sehingga mereka menambahkan ini ke sutta itu sebagai solusi.  

Tetapi, sutta ini adalah satu-satunya tempat dimana teknik ini disebutkan 

sebagai solusi dalam menghadapi gangguan-gangguan yang 

menyusahkan.  

Tak ada sutta lain manapun yang mendukung ide ini.  

Oleh karena itu, cukup tepat untuk menduga bahwa bagian ini 

ditambahkan di kemudian hari ke sutta ini, dan seharusnya dicurigai dan 

tidak diikuti secara buta.  

Tentu saja ini adalah opini penulis dan jika seorang meditator ingin 

menggilas pikiran dengan pikiran, silakan melakukannya.  

Juga jika Anda temukan cara itu berhasil untuk Anda, tolong beritahukan 

penulis tentang hal ini sehingga Anda dapat menjelaskan kelebihan-

kelebihan dari teknik yang menyakitkan ini.  

Sutta nomor 36 menunjukkan berbagai jenis meditasi yang dipraktikkan 

Bodhisatta yang tidak berhasil, sebelum akhirnya Beliau menemukan 

praktik yang berhasil.  

Praktik yang berhasil membawa kesuksesan bagi Bodhisatta-lah yang 

dijelaskan dalam buku ini.  

Juga harus disebutkan bahwa, jika seseorang secara tulus mencari 

kebenaran, terkadang bahkan satu baris dari sutta mungkin akan 

mendatangkan pengertian mendalam. 

Garis bawahnya adalah selalu diperlukan pemeriksaan yang hati-hati! 

Ketika seorang meditator secara jujur mempertanyakan apakah Ajaran 

Buddha sesungguhnya, mereka akan mengobservasi bahwa investigasi 

terbuka membantu mereka melihat lebih jelas.  

Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab dengan rasional 
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dan ketidak-konsistenan akan menghilang di kebanyakan situasi.  

Selalu ingat bahwa kitab-kitab komentar dan sub-komentar adalah 

interpretasi dari seorang penulis tentang apa yang dikatakan dan 

dimaksudkan dalam sutta-sutta. 

Bahkan buku ini penuh dengan komentar-komentar oleh penulis dan 

diharapkan bermanfaat dan benar.  

Seringkali bhikkhu-bhikkhu dengan niat terbaik telah mencari cara-cara 

baru untuk memperluas pemahaman mereka dan membantu yang 

lainnya untuk maju.  

Kemudian, sejalan dengan waktu, para cendekiawan memilih untuk 

menguraikan komentar-komentar tertentu, di sini dan di sana, 

memperluas maknanya dengan cara-cara halus yang menjauh dari makna 

tulisan aslinya.  

Contohnya: Dalam Majjhima Nikaya sutta nomor 43:9 Mahāvedalla Sutta: 

“Rangkaian Panjang Tanya-Jawab” dikatakan: 

Perasaan, persepsi, dan kesadaran, teman –kondisi-kondisi 
ini adalah tergabung, bukan terpisah, dan adalah tidak 

mungkin untuk memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama 

lain untuk menggambarkan perbedaan antara ketiganya. 

Karena apa yang seseorang rasakan, itulah yang ia 

persepsikan; dan apa yang ia persepsikan, itulah yang ia 

sadari.  

Menurut kutipan sutta di atas, perasaan, persepsi, dan kesadaran tidak 

dapat dipisahkan.  

Penulis telah melihat banyak artikel dan buku yang berbicara tentang 

perasaan saja atau persepsi saja! 

Tetapi sutta di atas menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat berbicara 

tentang salah satu dari hal-hal ini tanpa melibatkan yang lainnya.  

Dapatkah seseorang menyatakan bhikkhu-bhikkhu yang telah menulis 

artikel-artikel ini salah? Tidak juga.  

Karena niat mereka adalah mengeksplorasi dengan lebih mendalam 
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bagaimana hal-hal terjadi dan mereka ingin memberikan definisi pada 

setiap bagian kecil dari Dhamma.  

Tentunya tidak menyalahkan niat mereka di sini! 

Ketika siapapun terlalu-membagi hal-hal, mereka cenderung kehilangan 

inti dari ide utama yang diajarkan oleh Buddha.  

Di sinilah letak masalahnya.  

Terlalu membagi ajaran “mengencerkan” ajaran sebenarnya dan sehingga 

cenderung membawa meditator menjauh dari makna dan pengertian 

sebenarnya dari sutta-sutta.  

Alhasil, pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan muncul.  

Contohnya: “Dalam praktik konsentrasi sesaat (vipassana langsung—

khanika samadhi), dimanakah Sebab Musabab yang Saling Bergantungan 

masuk ke skema hal-hal?” 

Praktik ini sepertinya tidak sejalan dengan ajaran Sebab Musabab yang 

Saling Bergantungan.  

Pertanyaan lain: “Menurut sutta-sutta, Upaya Benar berarti memunculkan 

hal baik, minat gembira, atau antusiame (chanda) dalam pikiran.  

Bertolak belakang dengan ini, beberapa orang mengatakan Upaya Benar 

hanya berarti “mencatat”.  

Pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan yang mungkin ditanyakan 

orang adalah, “Sutta-sutta manakah yang menyebutkan konsentrasi 

sesaat (khanika samadhi), konsentrasi akses (upacara samadhi), dan 

konsentrasi absorpsi atau konsentrasi tercerap (appana samadhi)?" 

 “Sutta yang mana yang mendeskripsikan hanya Pengetahuan Pandangan 

Terang?” 

 “Sutta mana yang mengatakan tidak ada kewaspadaan ketika dalam 

tahapan meditasi jhana?” 

Tolong catat bahwa dalam Parinibbana Sutta, Buddha meminta murid-

muridnya untuk selalu mengecek dengan mengacu pada sutta-sutta dan 

Vinaya, bukan teks-teks lainnya.  
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Ada waktunya ketika para meditator dan guru harus berhenti 

mengulangi kata-kata orang lain.  

Mungkin bijaksana untuk mengubah praktek metode-metode meditasi 

yang dipertanyakan dan menyisihkan waktu untuk melakukan 

investigasi terbuka dan jujur terhadap ajaran-ajaran asli dari Buddha. 

Tidakkah ini masuk akal?  

Seseorang tidak seharusnya bergantung pada kata-kata orang atau 

kepercayaan buta pada apa yang dikatakan seorang guru hanya karena 

guru itu berkuasa.  

Dalam Kalama Sutta, Buddha memberikan saran yang sangat baik:  

Tidaklah bijaksana dengan langsung mempercayai apa yang 

didengar karena hal itu telah diulang-ulang untuk waktu 

yang lama. 

Tidaklah bijaksana dengan hanya mengikuti tradisi secara 

membuta, hanya karena telah dipraktikkan dengan cara itu 

dalam waktu yang sangat lama. 

Tidaklah bijaksana dengan hanya mendengar dan 

menyebarkan informasi tidak benar dan gosip.  

Tidaklah bijaksana untuk mempercayai sesuatu sebagai 

suatu kebenaran mutlak hanya karena hal itu mengikuti 

tulisan-tulisan suci (ini terutama berarti kitab-kitab komentar 

dan sub-komentar dalam Buddhisme).  

Tidaklah bijaksana dengan bodohnya membuat asumsi, 

tanpa melakukan investigasi. 

Tidaklah bijaksana dengan tiba-tiba mengambil kesimpulan 

atas apa yang dilihat dan didengar tanpa melakukan 

investigasi lebih jauh.  

Tidaklah bijaksana karena penampilan luar atau memegang 

dengan ketat suatu pandangan atau ide hanya karena 

seseorang merasa nyaman dengannya. 

Tidaklah bijaksana untuk mempercayai sesuatu karena rasa 
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hormat dan tunduk pada guru spiritualnya (tanpa investigasi 

jujur atas apa yang diajarkan). 

Tidaklah bijaksana bagi siapapun untuk mengatakan, “Inilah 

keyakinan dari agama ini untuk dipercaya dan hanya ini 

yang benar, apapun yang lain salah.” 

Jika kita adalah penyelidik sejati di jalan ini, kita harus melampaui opini, 

kepercayaan, dan pikiran dogmatis.  

Dengan cara ini, kita dengan tepat menolak apapun yang setelah kita 

terima, praktikkan, dan sempurnakan malah mengarah ke lebih banyak 

kemarahan, kritik, kesombongan, rasa bangga, keserakahan, dan/atau 

delusi.  

Kondisi-kondisi pikiran tak-baik seperti itu secara universal ditolak dan 

pastinya tidak menguntungkan bagi kita atau yang lain.  

Mereka harus dihindari sebisa mungkin.  

Di sisi lain, kita dapat dengan benar menerima apapun yang setelah kita 

praktikkan dan sempurnakan mengarahkan ke cinta tanpa kondisi, 

penyatuan pikiran, kepuasan, dan kebijaksanaan lembut.   

Hal-hal ini mengizinkan kita untuk mengembangkan pikiran yang 

gembira, menyatu, tenang, dan damai.  

Oleh karena itu, orang bijaksana memuji semua jenis cinta-tanpa-kondisi 

(penerimaan momen saat ini dengan penuh cinta), ketenangan, 

penyatuan, kepuasan dan kebijaksanaan lembut dan menyemangati 

semua orang untuk melatih kualitas-kualitas baik ini sebisa mungkin.  

Tolong jangan percaya apapun yang Anda baca disini, tapi coba 

bermeditasi dan lihat apakah ini bekerja dengan baik atau tidak.  

Dalam Majjhima Nikaya nomor 95:14 Canki  Sutta, hal ini dijelaskan lebih 

lanjut. Seperti yang diperbarui oleh penulis, di sana dikatakan: 

Ada lima hal, Bhāradvāja, yang mungkin terbukti dengan 

dua cara berbeda di sini dan saat ini. Apakah lima hal ini?  

Keyakinan, persetujuan, tradisi lisan, penalaran, dan 

penerimaan pandangan melalui perenungan. Kelima hal ini 
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mungkin terbukti dengan dua cara berbeda di sini dan saat 

ini. 

Sekarang sesuatu mungkin sepenuhnya diterima karena 

keyakinan, namun hal itu mungkin kosong, hampa, dan 

salah; tetapi hal lainnya mungkin tidak sepenuhnya diterima 

karena keyakinan, namun hal itu mungkin adalah fakta, 

benar, dan tidak salah. 

Kemudian, sesuatu mungkin sepenuhnya disetujui, namun 

hal itu mungkin kosong, hampa, dan salah; tetapi hal lainnya 

mungkin tidak sepenuhnya disetujui, namun hal itu 

mungkin adalah fakta, benar dan tidak keliru. 

Kemudian, sesuatu mungkin sepenuhnya disampaikan 

dengan baik, namun hal itu mungkin kosong, hampa, dan 

salah; tetapi hal lainnya mungkin tidak disampaikan dengan 

baik, namun hal itu mungkin adalah fakta, benar dan tidak 

keliru. 

Kemudian, sesuatu mungkin sepenuhnya dinalarkan dengan 

baik, namun hal itu mungkin kosong, hampa, dan salah; 

tetapi hal lainnya mungkin tidak dinalarkan dengan baik, 

namun hal itu mungkin adalah fakta, benar dan tidak keliru. 

Kemudian, sesuatu mungkin sepenuhnya direnungkan 

dengan baik, namun hal itu mungkin kosong, hampa, dan 

salah; tetapi hal lainnya mungkin tidak direnungkan dengan 

baik, namun hal itu mungkin adalah fakta, benar dan tidak 

keliru. 

Dalam kondisi-kondisi ini adalah tidak selayaknya bagi 

seorang bijaksana yang melestarikan kebenaran untuk 

sampai pada kesimpulan pasti: 'Hanya ini yang benar, yang 

lainnya adalah salah.’ 

Seseorang melestarikan kebenaran ketika ia mengatakan: 

'Keyakinanku adalah demikian;' tetapi ia belum sampai pada 

kesimpulan yang pasti: 'Hanya ini yang benar, yang lainnya 

adalah salah.' 
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Hanya dengan pengalaman langsung dan pendalaman sutta-sutta oleh 

meditator, barulah mereka akan mengetahui apa yang tepat dan benar.  

Ini terjadi jika meditator mengikuti instruksi-instruksi meditasi tanpa 

mengurangi atau menambah apapun, atau mengubah hal-hal untuk 

sesuai dengan diri mereka sendiri.  

Penulis telah menemukan instruksi-instruksi meditasi Buddha yang tepat 

yang cocok dengan panduan sutta-sutta.  

Banyak tulisan komentar yang kelihatannya membawa meditator keluar 

dari maksud asli dari praktik meditasi Buddha.  

Dengan mengatakan ini, penulis tetap tidak mengatakan, “Hanya ini yang 

benar dan yang lainnya adalah salah.” 

Tolong cari tahu untuk diri Anda sendiri dan lihat apakah hal ini juga 

benar untuk diri Anda! 

Dalam Parinibbana Sutta, nasihat Buddha kepada para bhikkhu sangat 

sederhana dan saksama.  

Meditator agar berlatih sesuai dengan tulisan-tulisan suci dan 

mengobservasi apakah praktik mereka telah dilakukan dengan benar.  

Hanya setelah melalui pengalaman langsung dan penyelidikan cermat 

maka meditator dapat yakin bahwa tulisan-tulisan suci memang benar.  

Oleh karena itu, nasihat Buddha kepada para bhikkhu adalah untuk tidak 

hanya menggunakan sutta-sutta, tetapi juga mengecek apakah sutta-sutta 

itu sudah benar menurut Dhamma (Sutta) dan Disiplin (Vinaya).  

Beginilah caranya seorang meditator memastikan bahwa informasinya 

adalah benar dan dapat dilatih dengan benar.  

Berikut ini diambil dari Digha Nikaya sutta no 16: Mahàparinibbàna Sutta 

bagian 4.7 hingga 4.11, dari buku “Thus Have I Heard (Beginilah yang Saya 

Dengar)” oleh Maurice Walsh. Dikatakan:  

4.7. Di Bhoganagara, Sang Bhagavà menetap di Kuil Ananda. 

Dan di sini, Beliau berkata kepada para bhikkhu: ‘Para 

bhikkhu, Aku akan mengajarkan kepada kalian empat 

kriteria. Dengarkanlah, perhatikan baik-baik, dan Aku akan 
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berbicara.’ ‘Baik, Bhagavà,’ jawab para bhikkhu. 

4.8. “Seandainya seorang bhikkhu mengatakan: ‘Teman-

teman, aku mendengar dan menerima ini dari mulut Bhagavà 

sendiri:  

Inilah Dhamma, inilah Disiplin, inilah Ajaran Guru’, maka, 

para bhikkhu, kalian tidak boleh menerima atau menolak 

kata-katanya. 

Kemudian, tanpa menerima atau menolak, kata-kata dan 

ungkapannya harus dengan teliti dicatat dan dibandingkan 

dengan Sutta-sutta dan dipelajari di bawah cahaya disiplin. 

Jika kata-katanya, saat dibandingkan dan dipelajari, terbukti 

tidak selaras dengan Sutta atau disiplin, berarti 

kesimpulannya adalah:  

“Pasti ini bukan kata-kata Sang Buddha, hal ini telah keliru 

dipahami oleh bhikkhu ini,” dan kata-katanya itu harus 

ditolak. 

Tetapi jika saat dibandingkan dan dipelajari, terbukti selaras 

dengan Sutta atau disiplin, berarti kesimpulannya adalah:  

“Pasti ini adalah kata-kata Buddha, hal ini telah dengan 

benar dipahami oleh bhikkhu ini.”  

Ini adalah kriteria pertama.’ 

4.9. ‘Seandainya seorang bhikkhu mengatakan:  

“Di tempat-tempat ini terdapat komunitas para bhikkhu 

dengan bhikkhu-bhikhu senior dan guru-guru terkemuka, , 

yang mengetahui Dhamma, dan Disiplin (Vinaya) – aturan 

perilaku.  

 Aku telah mendengar dan menerima ini dari komunitas 

tersebut,” maka, para bhikkhu, kalian tidak boleh menerima 

atau menolak kata-katanya. 

Kemudian, tanpa menerima atau menolak, kata-kata dan 

ungkapannya harus dengan teliti dicatat dan dibandingkan 
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dengan Sutta-sutta dan dipelajari di bawah cahaya disiplin. 

Jika kata-katanya, saat dibandingkan dan dipelajari, terbukti 

tidak selaras dengan Sutta-sutta atau Disiplin, berarti 

kesimpulannya adalah:  

“Pasti ini bukan kata-kata Sang Buddha, hal ini telah keliru 

dipahami oleh bhikkhu ini,” dan kata-katanya itu harus 

ditolak. 

Tetapi jika saat dibandingkan dan dipelajari, terbukti selaras 

dengan Sutta atau disiplin, berarti kesimpulannya adalah:  

“Pasti ini adalah kata-kata Buddha, hal ini telah dengan 

benar dipahami oleh bhikkhu ini.”  

Ini adalah kriteria kedua.’ 

4.10. ‘Seandainya seorang bhikkhu mengatakan:  

“Di tempat-tempat ini terdapat banyak bhikkhu senior yang 

terpelajar, pewaris tradisi, yang mengerti Dhamma, dan  

Disiplin (Vinaya) – aturan perilaku. 

Aku telah mendengar dan menerima ini dari komunitas 

tersebut,” maka, para bhikkhu, kalian tidak boleh menerima 

atau menolak kata-katanya. 

Kemudian, tanpa menerima atau menolak, kata-kata dan 

ungkapannya harus dengan teliti dicatat dan dibandingkan 

dengan Sutta-sutta dan dipelajari di bawah cahaya disiplin. 

Jika kata-katanya, saat dibandingkan dan dipelajari, terbukti 

tidak selaras dengan Sutta-sutta atau Disiplin, berarti 

kesimpulannya adalah:  

“Pasti ini bukan kata-kata Sang Buddha, hal ini telah keliru 

dipahami oleh bhikkhu ini,” dan kata-katanya itu harus 

ditolak. 

Tetapi jika saat dibandingkan dan dipelajari, terbukti selaras 

dengan Sutta atau disiplin, berarti kesimpulannya adalah:  

“Pasti ini adalah kata-kata Buddha, hal ini telah dengan 
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benar dipahami oleh bhikkhu ini.”  

Ini adalah kriteria ketiga.’ 

4.11 ‘Seandainya seorang bhikkhu mengatakan: “Di tempat-

tempat ini terdapat seorang bhikkhu senior yang terpelajar 

yang mengerti Dhamma, dan Disiplin (Vinaya) – aturan 

perilaku.  

Aku telah mendengar dan menerima ini dari bhikkhu senior 

tersebut, maka, para bhikkhu, kalian tidak boleh menerima 

atau menolak kata-katanya. 

Kemudian, tanpa menerima atau menolak, kata-kata dan 

ungkapannya harus dengan teliti dicatat dan dibandingkan 

dengan Sutta-sutta dan dipelajari di bawah cahaya disiplin. 

Jika kata-katanya, saat dibandingkan dan dipelajari, terbukti 

tidak selaras dengan Sutta-sutta atau Disiplin, berarti 

kesimpulannya adalah:  

“Pasti ini bukan kata-kata Sang Buddha, hal ini telah keliru 

dipahami oleh bhikkhu ini,” dan kata-katanya itu harus 

ditolak. 

Tetapi jika saat dibandingkan dan dipelajari, terbukti selaras 

dengan Sutta atau disiplin, berarti kesimpulannya adalah:  

“Pasti ini adalah kata-kata Buddha, hal ini telah dengan 

benar dipahami oleh bhikkhu ini.”  

Ini adalah kriteria keempat.’ 

 

Semangat Penyelidikan Terbuka 

Semangat investigasi terbuka dan eksplorasi ke dalam cara-cara dari Jalan 

Tengah Buddha adalah terbuka untuk semua yang memiliki pikiran 

menyelidiki.  

Ini artinya pikiran yang tidak terperangkap dengan melihat hal-hal 

melalui kesombongan dan kemelekatan pada apa yang mereka “pikir” 
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adalah benar tanpa pertama-tama mengecek dengan sutta-sutta. [8] 

Sesekali, beberapa meditator dan guru menjadi terlalu melekat pada opini 

mereka sehingga mereka berpikir metode mereka adalah “satu-satunya 

cara” tanpa mengecek ajaran-ajaran sebenarnya dari sutta-sutta.  

Ini dapat terus terjadi bahkan ketika meditator-meditator itu tidak 

berhasil mencapai tujuan mereka dan tidak mendengar ada siapapun 

yang terbukti berhasil.  

Orang-orang yang mempunyai keberanian untuk menyelidiki dan 

mempraktikkan apa yang disarankan di buku ini akan terkejut pada 

betapa sederhana dan jelasnya Ajaran Buddha.  

Meskipun sutta-sutta terlihat membosankan dan berulang-ulang, mereka 

cukup menerangi dan menyenangkan untuk dibaca, terutama ketika 

meditator berlatih meditasi dan mendapatkan pengetahuan pengalaman 

dan intelektual pada saat bersamaan. 

Bahkan, penulis menghabiskan waktu untuk memasukkan kembali 

pengulangan-pengulangan tersebut ke dalam sutta dan 

menyederhanakan beberapa kata.  

Ini dilakukan karena jika sutta-sutta dibacakan kepada para meditator 

yang tulus, maknanya menjadi jelas dan menetap dalam pikiran mereka, 

dan ini memberi energi bagi latihan mereka.  

Setelah mendengarkan ceramah Dhamma yang disajikan dengan cara ini, 

saat meditator mulai duduk bermeditasi, ini akan membantu mereka 

untuk mengamati dengan cara yang Buddha ajarkan, dan kemajuan 

mereka menjadi jauh lebih cepat.  

Hal untuk diingat disini adalah bahwa ajaran Buddha mulanya adalah 

tradisi lisan dan pengulangan adalah bagian yang diperlukan.  

Seperti yang disaksikan oleh penulis sendiri, hal ini masih berlaku hari ini 

seperti ini berlaku 2600 tahun lalu.  
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Pengantar ke Meditasi Ketenangan Kebijaksanaan 
dan Pandangan Terang (TWIM atau 
Samatha/Vipassana) 

Sebelum meditator mulai bermeditasi, sangat penting untuk membangun 

pondasi moralitas (sīla) yang kokoh.  

Penulis sangat mengerti betapa orang-orang di Barat tidak suka 

mendengar ini! 

Oke. Beginilah tentang topik ini.  

Sila-sila berisi “saran-saran operasional yang diperlukan,” agar meditasi 

dapat berjalan lancar.  

Cukup jelas bahwa praktik ini berjalan dengan pasti ke arah mencapai 

pengetahuan dan kebijaksanaan tentang kealamian sebenarnya dari 

segalanya.  

Setelah mengatakan ini, jika meditator akan menghabiskan waktu dan 

upaya untuk melakukan praktik ini, maka hanya akan masuk akal untuk 

mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Buddha  kan?  

Bagi meditator yang melanggar sila-sila, hampir tak ada gunanya bagi 

mereka untuk melakukan latihan meditasi. Mengapa? 

Karena jika seseorang melanggar sila di kehidupan sehari-hari mereka, 

mereka akan memerlukan banyak waktu dan energi sebelum akhirnya 

pikiran mereka cukup murni untuk mengalami kemajuan dalam meditasi.  

Melanggar sila menyebabkan lebih banyak gangguan yang muncul dan 

memperlambat kemajuan.  

Ini begitu sederhana! 

Meditator yang ingin mengalami kemajuan dalam meditasi mereka harus 

bersedia mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik ke 

kebiasaan-kebiasaan baru yang baik, dan mengikuti sila-sila adalah cara 

untuk mencapai ini.  

Meditasi bukanlah tentang duduk tenang dan mendapatkan kedamaian 

dan munculnya kegembiraan.  
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Meditasi bukanlah tentang melarikan dari dunia.  

Meditasi adalah tentang belajar bagaimana memiliki pikiran yang 

terangkat dan seimbang sepanjang waktu sehingga meditator siap untuk 

menerima kebebasan, terbebas dari ketidak-tahuan dan nafsu-keinginan, 

dan hidup dengan bahagia! 

Pilihan ada di tangan Anda! 

Kesediaan untuk berubah dan menjadi puas dengan kehidupan 

menghasilkan buah yang membuat hidup menjadi begitu menyenangkan! 

Meditator yang tidak mempraktekkan lima sila akan kehilangan 

ketertarikan dan akhirnya berhenti bermeditasi sehingga mereka berpikir 

teknik ini tidak tepat.  

Sebenarnya teknik Buddha bekerja dengan sangat baik.  

Jika ini tidak bekerja, maka, kemungkinannya adalah meditator tidak 

melakukan latihan lengkapnya atau tidak dilakukan dengan cara yang 

benar.  

Menjalankan sila selama kegiatan sehari-hari tanpa melanggar mereka 

mempersiapkan jalan untuk  perkembangan alami yang menghasilkan 

“pikiran yang murni.” 

Ketika meditator melanggar sila manapun, ada balasannya, mereka akan 

mengalami kegelisahan, penyesalan, kemarahan, ketakutan dan 

keresahan yang muncul karena perasaan-perasaan bersalah.  

Meditasi mereka menjadi sulit dan hampir tak ada kemajuan.  

Oleh sebab itu, menjalankan sila-sila itu bagaikan mempersiapkan mesin 

untuk berjalan mulus, untuk mengalami meditasi yang sukses.  

Lagi-lagi, ini adalah pilihan Anda.  

Tak seorang pun yang dapat melakukannya untuk Anda.  

Berikut adalah aspek penting lainnya dari meditasi yang perlu 

dipelajari dan diikuti! 

Tolong praktikkan hanya satu teknik meditasi pada satu waktu, karena pikiran 

akan menjadi bingung jika meditator mencoba mencampur-adukkan 
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beberapa teknik meditasi.  

Penulis mengerti daya tarik menggunakan dua atau tiga teknik.  

Misalnya, meditator mungkin ingin sedikit berolahraga dengan 

melakukan Yoga atau Tai Chi, menyelidiki praktik kundalini, serta teknik 

melihat jauh, atau bahkan teknik-teknik psikoterapi, tetapi jika 

menginginkan kemajuan yang sebenarnya, paling baik hanya lakukanlah 

satu praktik pada satu waktu sampai itu benar-benar sangat stabil.  

Praktik-praktik lain ini mempunyai bentuk-bentuk konsentrasi satu-titik 

di dalamnya yang dapat menjadi masalah ketika meditator masuk ke 

kondisi-kondisi jhana samatha-vipassana sadar yang lebih halus.  

Memang olahraga itu baik untuk mental dan fisik seseorang. Penulis 

tidak keberatan terhadap olahraga fisik, seperti Yoga dan Tai Chi, sebagai 

suatu jenis olahraga pagi untuk tujuan kesehatan, sepanjang meditator 

menggunakan langkah Melepaskan, Merilekskan, Tersenyum dari 6R 

dalam latihan mereka dan berhati-hati untuk tidak berfokus pada suatu 

hal saja.  

Yang terpenting untuk dimengerti adalah bahwa pikiran itu dilatih secara 

kebiasaan dalam pola perilaku dan meditator sekarang berupaya untuk 

“memurnikan” pikiran dengan melatih-ulang pikiran itu ke dalam suatu 

pola perilaku baru.  

Terlibat dengan berbagai praktik untuk melatih pikiran hanya akan lebih 

membingungkannya.  

Rute paling efektif dan langsung menuju ke pemurnian pikiran adalah 

mengambil satu jalan lurus ke tujuan yang diinginkan.  

Rute inilah yang didiskusikan di sini dalam buku ini.  

Ini sama sekali bukanlah menghakimi atau merendahkan praktik-praktik 

lain. 

Ini hanyalah suatu observasi bagaimana meditasi yang sukses terjadi, dan setelah 

bertahun-tahun, penulis telah menemukan praktik dan ajaran ini yang membawa 

ke pencapaian akhir-penderitaan.  

Mencampur-adukkan praktik hanya akan memperlambat atau bahkan 

menghentikan kemajuan meditator dan dapat menyebabkan kebingungan 
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bagi pikiran.  

Mencampurkan konsentrasi satu-titik sembari melakukan Meditasi 

Ketenangan Kebijaksanaan dan Pandangan Terang (TWIM) akan sangat 

menghambat kemajuan meditasi sehingga terlihat seperti tidak ada 

kemajuan sama sekali.  

Dalam Digha Nikaya, sutta 28 bagian 10, dikatakan tentang jenis-jenis 

kemajuan dalam ajaran-ajaran Buddha. Dikatakan: 

Juga, Bhagavà tidak tertandingi dalam hal mengajarkan 

Dhamma sehubungan dengan jenis-jenis kemajuan, ada 

empat: 

kemajuan menyakitkan dengan pemahaman lambat, 

kemajuan menyakitkan dengan pemahaman cepat, kemajuan 

menyenangkan dengan pemahaman lambat, kemajuan 

menyenangkan dengan pemahaman cepat.  

Dalam hal kemajuan menyakitkan dengan pemahaman 

lambat, kemajuan dianggap rendah karena kesakitan dan 

pemahaman lambat. 

Dalam hal kemajuan menyakitkan dengan pemahaman cepat, 

kemajuan dianggap rendah karena kesakitan. 

Dalam hal kemajuan menyenangkan dengan pemahaman 

lambat, kemajuan dianggap rendah karena pemahaman 

lambat. 

Dalam hal kemajuan menyenangkan dengan pemahaman 

cepat, kemajuan dianggap unggul karena kesenangan dan 

pemahaman cepat.  

Ini adalah ajaran tak-tertandingi dalam hal jenis-jenis kemajuan.  

Ini adalah cara meditator menentukan apakah mereka mengikuti jalan 

menuju ke Berhentinya Penderitaan dengan benar, atau tidak benar.  

Meditasi seharusnya menyenangkan dan ketika dilakukan dengan benar, 

meditator sebenarnya selalu ingin melakukan meditasi duduk karena 

mereka belajar begitu banyak.  
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Menemukan Guru Pembimbing bagi Latihan Meditasi 
Anda 

Bagaimana seorang meditator menemukan pembimbing meditasi yang 

baik?  

Apakah Buddha memberikan informasi mengenai cara menemukan 

seorang guru dan berlatih meditasi dengan mereka?  

Kelihatannya cara terbaik adalah memilih hanya kepada guru meditasi 

yang benar-benar mengerti tentang meditasi dan Sebab Musabab yang 

Saling Bergantungan dan dapat mengajarkannya.  

Dalam Samyutta Nikaya II.12.82, Buku tentang Sebab-akibat 

(Nidānavagga) “Rangkaian Pengulangan Yang Digabungkan”, dikatakan: 

 “Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan 

melihat sebagaimana adanya penuaan-dan-kematian (jara-

marana), asal-mulanya, lenyapnya, dan jalan menuju 

lenyapnya, seharusnya mencari seorang guru agar ia 

mengetahui hal ini sebagaimana adanya.”  

Silakan perhatikan bahwa Empat Kebenaran Mulia disebutkan di setiap 

mata rantai di sini.  

Kebenaran-kebenaran digunakan disini sebagai investigasi deduktif.  

Kebenaran Mulia Pertama sama dengan menyelidiki penderitaan.  

Menyelidiki asal muasal/penyebab rangkaian itu sama dengan Kebenaran 

Mulia Kedua; 

Menyelidiki berhentinya rangkaian itu sama dengan Kebenaran Mulia 

Ketiga; 

Jalan menuju ke berhentinya rangkaian itu, adalah Kebenaran Mulia 

Keempat; 

Inilah bagaimana seorang meditator menyadari Empat Kebenaran Mulia 

dan menyelidiki semua fenomena ketika mereka muncul dan berhenti 

(teks yang dijelaskan).  

Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan melihat 
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sebagaimana adanya kelahiran (jati), asal-mulanya, 

lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, seharusnya mencari 

seorang guru agar ia mengetahui hal ini sebagaimana 

adanya.” 

Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan melihat 

sebagaimana adanya tendensi kebiasaan (bhava), asal-

mulanya, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, 

seharusnya mencari seorang guru agar ia mengetahui hal ini 

sebagaimana adanya.” 

Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan melihat 

sebagaimana adanya kemelekatan (upadana), asal-mulanya, 

lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, seharusnya mencari 

seorang guru agar ia mengetahui hal ini sebagaimana 

adanya.” 

Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan melihat 

sebagaimana adanya nafsu keinginan (tanha), asal-mulanya, 

lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, seharusnya mencari 

seorang guru agar ia mengetahui hal ini sebagaimana 

adanya.” 

Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan melihat 

sebagaimana adanya perasaan (vedana), asal-mulanya, 

lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, seharusnya mencari 

seorang guru agar ia mengetahui hal ini sebagaimana 

adanya.” 

Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan melihat 

sebagaimana adanya kontak (phassa), asal-mulanya, 

lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, seharusnya mencari 

seorang guru agar ia mengetahui hal ini sebagaimana 

adanya.” 

Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan melihat 

sebagaimana adanya enam landasan indera (salayatana), 

asal-mulanya, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, 

seharusnya mencari seorang guru agar ia mengetahui hal ini 

sebagaimana adanya.” 
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Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan melihat 

sebagaimana adanya mentalitas-materialitas (nama-rupa), 

asal-mulanya, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, 

seharusnya mencari seorang guru agar ia mengetahui hal ini 

sebagaimana adanya.” 

Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan melihat 

sebagaimana adanya kesadaran (vinnana), asal-mulanya, 

lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, seharusnya mencari 

seorang guru agar ia mengetahui hal ini sebagaimana 

adanya.” 

Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan melihat 

sebagaimana adanya bentukan-bentukan (sankhara), asal-

mulanya, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, 

seharusnya mencari seorang guru agar ia mengetahui hal ini 

sebagaimana adanya.” 

Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan melihat 

sebagaimana adanya ketidak-tahuan (avijja), asal-mulanya, 

lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, seharusnya mencari 

seorang guru agar ia mengetahui hal ini sebagaimana 

adanya.” 

Ini adalah saran yang diberikan Buddha mengenai mencari seorang guru 

pembimbing.  

Guru penuntun yang paling membantu adalah seseorang yang mengerti 

dengan tepat bagaimana Sebab Musabab yang Saling Bergantungan 

terjadi dan bagaimana pemahaman ini dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Juga, cara lain untuk memilih seorang guru yang baik adalah dengan 

mengamati apakah murid-murid meraka baik, menyenangkan, ramah, 

dan suportif.  

Kemudian, meditator itu sebaiknya tetap bersama guru itu untuk suatu 

jangka waktu untuk menverifikasi apa yang ia temukan.  

Meditator sebaiknya hanya mempraktikkan apa yang diajarkan, dan 

melihat apakah pikiran menjadi lebih jernih, bahagia, dan damai 
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sepanjang waktu; bukan hanya ketika bermeditasi, tetapi di kehidupan 

sehari-hari juga.  

Ini pada akhirnya adalah cara terbaik dalam memilih seorang guru 

pembimbing.  

Setelah beberapa saat, tanyakan pada diri sendiri: 

Apakah kewaspadaanmu terhadap kondisi-kondisi pikiran menjadi lebih 

jernih dan lebih mudah untuk mengenali dan lebih mampu melepaskan 

mereka dengan mempraktikkan Upaya Benar (6R) dalam kegiatan sehari-

hari dan juga pada saat sesi meditasi duduk?  

Apakah Anda mampu lebih mudah tersenyum dalam kehidupan sehari-

hari dan melepaskan hal-hal?  

Jika ini tidak terjadi, maka periksa dengan sang guru dan sutta-sutta 

untuk melihat apakah yang diajarkan sudah sesuai dengan sutta-sutta 

atau tidak.  

Sejalan dengan semakin mendalamnya praktik meditator dan meditasi 

menjadi semakin baik, sutta-sutta menjadi semakin jelas dan lebih mudah 

dimengerti.  

Ini selalu terjadi ketika guru menggunakan sutta-sutta sebagai panduan 

mereka.  

Lima Gangguan 

Yang terakhir, sangat penting bagi meditator untuk mengenali 

BAGAIMANA lima gangguan muncul.  

Mereka adalah: 

1. Nafsu keinginan atau keserakahan (lobha), 

2. Kebencian atau penolakan (dosa), 

3. Kemalasan dan tidak semangat atau mengantuk dan lembam 

(thina – middha), 

5. Kegelisahan, keterpencaran, penyesalan atau keresahan (uddhacca 

– kukucca), 

6. Kebingungan atau keraguan (vicikiccha). 

Suatu gangguan adalah penghalang atau pengalih, karena ia dapat 
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sepenuhnya menghentikan meditator berlatih meditasi ketika duduk atau 

dalam kegiatan sehari-hari.  

Suatu gangguan juga dapat menyebabkan meditator mengambil apapun 

yang muncul secara personal (atta), bukannya impersonal (anatta).  

Dalam tahap-tahap awal latihan, kapanpun gangguan-gangguan ini 

muncul, meditator tidak menyadari bahwa mereka cenderung 

mengidentifikasi dengan kuat dan mengganggap gangguan-gangguan itu 

secara personal, yaitu “Saya mengantuk, saya gelisah, saya suka dan saya 

ingin, saya tidak suka dan saya benci, saya memiliki keraguan.” 

Gangguan-gangguan ini sepenuhnya menyelimuti pikiran meditator dan 

menghentikan pikiran dari melihat dengan jelas apapun yang muncul di 

saat ini karena adanya keterlibatan ego “saya adalah itu (tanha)”.  

Ketika meditator mempraktikkan “konsentrasi tetap atau absorpsi”, ia 

melepaskan segala gangguan dan kemudian segera mengarahkan 

perhatian mereka kembali ke objek meditasi lagi.  

Dengan cara ini, meditator absorpsi membawa kembali nafsu keinginan 

mereka ke objek meditasi dan di sinilah letak perbedaan nyata antara 

meditasi satu-titik dengan meditasi TWIM.  

Sebaliknya, ketika mempraktikkan Meditasi Ketenangan Kebijaksanaan 

dan Pandangan Terang (TWIM), meditator melepaskan gangguan, tetapi 

mereka kemudian menambahkan satu langkah untuk merilekskan segala 

ketegangan atau keketatan yang tersisa di kepala. 

Karena langkah tambahan ini, mereka merasa pikiran menjadi terbuka, 

meluas, jernih, dan tenang, tanpa pikiran pengalih apapun.  

Di titik ini, meditator itu sebenarnya telah melepaskan nafsu keinginan! 

(Kebenaran Mulia Ketiga).  

Lalu kemudian meditator tersenyum dan mengarahkan kembali 

perhatian mereka ke objek meditasi (yaitu meditasi ‘metta dan rileks’ 

ATAU ‘nafas dan rileks pada nafas masuk dan nafas keluar’).  

Selama 15 tahun terakhir, penulis telah mengembangkan suatu pola 

latihan untuk membantu murid-murid dalam melatih teknik ini, yang 

sesuai dengan sutta dan yang sangat memajukan kewaspadaan meditator.  
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Metode ini sebenarnya dicetuskan oleh salah seorang murid penulis saat 

retret.  

Ini dimulai dengan 5R, kemudian penulis menambahkan satu lagi R 

untuk melengkapi seluruh prosesnya.  

Ini disebut “6R/6M” – yang merupakan cara berbeda untuk 

memperlihatkan bagaimana Upaya Benar bekerja! 

Itu adalah, mengenali ketika keadaan-keadaan tidak baik muncul; 

melepaskan keadaan itu dan merilekskan; memunculkan keadaan baik 

tersenyum kembali; dan mengembalikan perhatian pikiran ke objek 

meditasi; kemudian mengulangi tinggal bersama objek meditasi itu 

selama mungkin.  

Langkah rileks mengubah seluruh meditasi, dari teknik konsentrasi tetap atau 

absorpsi menjadi meditasi dengan kesadaran yang lebih mengalir, 

waspada, dan tenang, yang tidak masuk sedalam tipe meditasi 

konsentrasi absorpsi, dan juga tidak menekan gangguan-gangguan 

meskipun pada akhirnya gangguan-gangguan itu akan runtuh.  

Hasilnya adalah meditator menjadi semakin seirama dengan ajaran-ajaran 

di dalam sutta-sutta ketika pikiran terus menerus membuka pada setiap 

langkah rileks.  

Dalam meditasi Buddhis, apakah pertanyaan-pertanyaan ini pernah 

muncul dalam diri Anda?  

 “Apakah kewaspadaan (sati) sebenarnya? “Sebenarnya bagaimana 

seseorang benar-benar berlatih menjadi waspada?” 

 “Dapatkah kewaspadaan benar-benar meringankan perspektif meditator 

dan membantu membawa kebahagiaan, kegembiraan, dan keseimbangan 

ke dalam setiap aspek kehidupan?” 

Jika kewaspadaan adalah “mengingat untuk mengobservasi, langkah 

demi langkah, bagaimana perhatian pikiran berpindah dari apapun yang 

sedang Anda lakukan kapanpun suatu gangguan muncul,” maka 

meditator itu sedang mempraktikkan kewaspadaan dengan benar.  

Jika Anda terus melakukan ini dalam kegiatan sehari-hari atau selama 

latihan meditasi duduk, hidup menjadi lebih mudah dan lebih bebas dari 
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stres.  

Karena rasa lega yang kita temukan, rasanya ini menjadi alat yang 

berguna untuk dikembangkan. Anda setuju?  

Untuk memahami hubungan ini dengan jelas dan untuk mencapai 

meditasi yang sukses, meditator harus mulai dengan definisi tepat untuk 

kata 'Meditasi (Bhavana)' dan 'Kewaspadaan (Sati)'.  

Melihat ini akan membantu meditator mendapatkan Perspektif 

Harmonis (Samma Ditthi) baru.  

Ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana pikiran bekerja dan 

BAGAIMANA meditator dapat mengubah kebiasaan lama yang 

menyakitkan yang telah menyebabkan penderitaan besar, menjadi suatu 

kebiasaan baru yang memiliki pikiran yang puas dan seimbang.  

Ini adalah inti dari semua ajaran-ajaran Buddha, bukan?  

Ketika melatih meditasi ini dalam seluruh kehidupan, meditator mulai 

melihat dengan jelas mengapa gangguan-gangguan yang muncul terlihat 

seakan-akan adalah musuh untuk diperangi.  

Dua Lembu dengan Gambar Lembu dan Gerbang!  

Untuk memahami bagaimana gangguan-gangguan adalah guru kita, 

bagaimana mereka menunjukkan kepada kita di mana sebenarnya letak 

kemelekatan kita, meditator harus sepenuhnya mengerti bagaimana 

Meditasi dan Kewaspadaan saling terhubung untuk bekerja dengan baik.  

Mari lihat definisi kata 'Meditasi' terlebih dahulu.  

Meditasi (bhavana) adalah “mengamati bagaimana perhatian 

pikiran bergerak dari momen-ke-momen, untuk melihat 

dengan jelas dan tepat “BAGAIMANA” proses impersonal 

(anatta) dari Sebab Musabab yang Saling Bergantungan 

(Paticca Samuppada) dan Empat Kebenaran Mulia terjadi.” 

Melihat dan mengerti BAGAIMANA perhatian pikiran bergerak dari satu 

hal ke hal lain adalah daya dorong utama dari Meditasi Buddhis! 

Inilah mengapa begitu penting untuk melihat dan mengerti Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan dalam konteks yang dapat 
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digunakan.  

Praktik ini secara alami menuntun meditator untuk mengembangkan 

perspektif impersonal (anatta) yang sesungguhnya.  

Mereka akan melihat bahwa observasi cermat pada fenomena impersonal 

yang muncul menuntun mereka untuk melihat sendiri sifat sebenarnya 

dari SEMUA keberadaan.  

Mengapa ini penting? 

Karena ini berkaitan dengan pencerahan, seperti yang telah dikatakan 

oleh Yang Terberkahi:  

Orang yang melihat Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan melihat Dhamma; Orang yang melihat 

Dhamma melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan. 

(MN-28:28) 

Apakah mungkin inilah yang Buddha maksud ketika Beliau mengatakan 

'Kebijaksanaan'? 

Apakah mungkin yang Beliau maksud adalah mengerti kebenaran paling 

penting ini?  

Mari kita bahas 'kewaspadaan'. 

Kewaspadaan berarti “mengingat” untuk mengamati perhatian 

pikiran saat ia bergerak dari momen-ke-momen dan mengingat 

apa yang harus dilakukan dengan segala fenomena yang 

muncul!” 

Inilah sebabnya mengapa meditasi yang sukses membutuhkan 

kemampuan kewaspadaan yang telah dikembangkan! 

Dua bagian ini, meditasi dan kewaspadaan, beriringan. 

Mereka tidak dapat berbuah tanpa dipadukan bersama.  

Belajar Proses 6R 

Latihan 6R/6M adalah sistem pembimbingan sejak zaman dulu 

yang Buddha sebut sebagai Upaya Benar, yang mengembangkan 

keterampilan kewaspadaan ini.  
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R/M yang pertama adalah untuk MENGENALI ketika pikiran menjadi 

teralihkan.  

Sebelum kita melakukan langkah ini, meditator harus ingat untuk 

menggunakan kekuatan observasi mereka agar siklus meditasi mulai 

berjalan. 

Kewaspadaan adalah bahan bakar. Itu seperti bahan bakar untuk mesin. 

Tanpa bahan bakar, mesin berhenti. Tanpa Kewaspadaan, segalanya 

berhenti! 

Untuk memulai siklus ini dengan lancar, tangki bahan bakar meditator 

harus terisi untuk memulai mesin itu! 

Begitu meditator terus bermeditasi (bhavana), mereka menyadari bahwa 

kewaspadaan ini membantu orang itu untuk melepaskan delusi.  

Menurut Buddha, delusi berarti “mengambil hal-hal yang muncul secara 

personal dan mengidentifikasi dengan mereka sebagai saya/diri 

saya/milik saya. Dalam bahasa Pali, ini disebut 'atta'.  

Ketika meditator mengerti ini, maka mereka akan mulai melepaskan 

kondisi-kondisi delusional yang sulit dalam hidup, misalnya rasa takut 

“saya”, kekhawatiran “saya”, kemarahan “saya”, ketegangan “saya”, stres 

“saya”, kegelisahan “saya”, depresi “saya”, kesedihan “saya”, keperihan 

“saya”, kelelahan “saya”, penyesalan “saya”, perasaan tak berdaya 

“saya”, atau apapun tangkapan “saya” hari ini (kemelekatan). 

 “Perspektif personal tidak harmonis” (pandangan salah) ini adalah 

bagian terbesar dari penyebab penderitaan. 

Pandangan ini muncul dari salah-mengerti terhadap bagaimana hal-hal 

terjadi.  

6R adalah langkah-langkah, yang ketika dipraktikkan, berevolusi menjadi 

suatu gerakan lancar, menciptakan tendensi kebiasaan baru yang baik 

yang melepaskan segala ketidak-nyamanan di pikiran dan tubuh.  

Siklus ini dimulai ketika KEWASPADAAN mengingat 6R, yaitu: 

RECOGNIZE/ MENGENALI 

RELEASE/ MELEPASKAN 
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RELAX/ MERILEKSKAN 

RE-SMILE/ MANIS TERSENYUM KEMBALI 

RETURN/ MENGEMBALIKAN 

REPEAT/ MENGULANG 

 

 

Begitu meditator mengerti fungsi kewaspadaan, mempertahankannya 

sepanjang waktu tidak lagi menjadi persoalan dan ini membuat meditasi 

menjadi lebih mudah untuk dimengerti, berlatih juga menjadi lebih 

“menyenangkan”. 

Ini menjadi bagian dari hidup bahagia dan ini menimbulkan senyuman.  

Ingat menggunakan 6R akan mengarahkan pada pikiran yang ringan dan 

baik.  

Karena itulah, proses mengingat ini (kewaspadaan) sangatlah penting.  

Ingat untuk mengisi bahan bakar agar mesin berjalan mulus.  

Itulah triknya. 

Sekarang kita mulai untuk: 

MENGENALI: Di langkah ini, meditator menyadari adanya pergerakan 

perhatian pikiran. 

Meditator akan mulai menyadari ada sensasi ketegangan atau keketatan 
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kecil ketika perhatian pikiran hampir mulai bergerak ke fenomena 

apapun yang muncul.  

Perasaan menyenangkan atau menyakitkan dapat terjadi di pintu indera 

manapun.  

Penglihatan, suara, bebauan, citarasa, sentuhan, atau pikiran dapat 

menyebabkan mulainya sensasi tarikan ini.  

Dengan observasi cermat tanpa-menghakimi, meditator akan mulai 

menyadari adanya sedikit sensasi mengetat.  

Mengenali gerakan ini seawal mungkin sangat penting bagi keberhasilan 

meditasi.  

Meditator kemudian melanjutkan ke langkah: 

MELEPASKAN: Ketika ada perasaan atau pikiran yang muncul, 

meditator melepaskannya; membiarkannya ada di sana tanpa memberikan 

perhatian apapun padanya.  

Isi dari pengalih ini tidaklah penting sama sekali, tetapi mekanisme 

BAGAIMANA itu muncul yang penting! 

Lepaskan segala keketatan di sekitarnya; biarkan itu ada di sana tanpa 

memberikan perhatian padanya.  

Perhatian pikiran adalah gizi atau makanan bagi nafsu keinginan dan 

kemelekatan untuk muncul.  

Tanpa perhatian, kemelekatan memudar karena kekurangan makanan.  

Kewaspadaan kemudian mengingatkan meditator untuk: 

MERILEKSKAN: Sesudah melepaskan perasaan atau sensasi, dan 

mengizinkannya ada di sana tanpa mencoba untuk mengontrolnya; masih 

ada ketegangan kecil yang hampir tak terdeteksi dalam pikiran/tubuh.  

Inilah mengapa langkah RILEKS [menenangkan] ditunjukkan oleh 

Buddha dalam instruksi meditasinya.  

TOLONG JANGAN LOMPATI LANGKAH INI! 

Jika Anda melupakan langkah ‘merilekskan’, itu bagaikan lupa mengisi 

pelumas pada mobil agar mesin dapat berjalan lancar! 
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Kata Pali yang penting di sini adalah “passambaya.” 

Seperti yang digunakan dalam sutta-sutta, kata ini secara spesifik berarti 

“untuk menenangkan” dan muncul dalam bentuk kata kerja sehingga 

artinya hal untuk dilakukan.  

Ini bukanlah perasaan rileks atau ditenangkan secara umum yang dapat 

muncul di meditasi-meditasi jenis lain.  

Poin ini terkadang disalahpahami dalam terjemahan, yang mengubah 

hasil akhirnya! 

Tanpa melakukan langkah relaksasi ini setiap kali dalam siklus meditasi, 

meditator tidak akan secara dekat melihat berhentinya (penghentian) 

ketegangan yang disebabkan oleh nafsu keinginan dan mereka juga tidak 

merasakan kelegaan ketika keketatan itu dirilekskan.  

Catat bahwa nafsu keinginan selalu bermanifestasi sebagai keketatan atau 

ketegangan di pikiran (nama) dan tubuh (rupa) meditator.  

Meditator mempunyai kesempatan singkat untuk melihat dan mengalami 

keadaan sebagaimana adanya dan mengalami kelegaan dari penghentian 

(keketatan dan penderitaan) ketika melakukan langkah 

MELEPASKAN/MERILEKSKAN.  

Kewaspadaan mengingatkan meditator untuk kemudian: 

MANIS TERSENYUM KEMBALI: Jika Anda mendengarkan ceramah-

ceramah Dhamma di www.dhammasukha.org, Anda mungkin telah 

mendengar tentang betapa pentingnya tersenyum bagi meditasi.  

Belajar tersenyum dengan pikiran dan menaikkan sedikit ujung bibir 

membantu pikiran menjadi lebih tajam, waspada, dan tangkas.  

Serius, tegang, atau cemberut menyebabkan pikiran menjadi berat dan 

kewaspadaan meditator menjadi tumpul dan lambat.  

Ketika meditator serius, sulit untuk melihat pandangan terang sehingga 

memperlambat pemahaman Dhamma.  

Bayangkan, sesaat, Bodhisatta ketika masih seorang bocah kecil 

beristirahat di bawah pohon jambu air.  

Ia tidak serius dan tegang ketika ia mencapai keberadaan yang 

http://www.dhammasukha.org/
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menyenangkan (jhana samatha/vipassana) dan ia mengalami pandangan 

mendalam dengan pikiran yang ringan.  

Ingin melihat dengan jelas? Gampang! Hanya dengan pikiran ringan, 

bereksplorasi sambil bersenang-senang dan tersenyum! Tersenyum 

menuntun kita ke praktik yang lebih menarik dan menyenangkan.  

Jika meditator lupa untuk melakukan Melepaskan/Merilekskan, 

janganlah menghukum diri atau mengkritik diri. Mereka sebaiknya 

berbaik hati, tersenyum kembali, dan mulai lagi.  

Sangat penting untuk menjaga rasa humor kita, kejenakaan bersenang-

senang, bereksplorasi, dan mengulang.  

Setelah tersenyum kembali, kewaspadaan mengingat langkah berikutnya: 

MENGEMBALIKAN atau MENGARAHKAN-ULANG: Dengan lembut 

arahkan perhatian pikiran kembali ke objek meditasi (yaitu ‘nafas dan 

rileks’ atau ‘metta dan rileks’) senantiasa dengan pikiran yang lembut dan 

menyatu untuk menggunakan objek itu sebagai “markas”.  

Dalam kehidupan sehari-hari, setelah perhatian tertarik keluar dari tugas 

yang sedang dilakukan, di sinilah saat meditator mengembalikan 

perhatian mereka ke melepaskan, merilekskan, dan tersenyum kembali ke 

tugas. 

Terkadang orang mengatakan siklus praktik ini lebih sederhana daripada 

yang dikira! 

Dalam sejarah, hal-hal sederhana dapat menjadi hal misterius karena 

perubahan-perubahan kecil dan penghapusan-penghapusan kecil! 

Praktik yang diperoleh kembali ini mengembangkan fokus 

(kewaspadaan) yang lebih efektif pada tugas-tugas sehari-hari dengan 

lebih sedikit ketegangan dan keketatan. 

Kewaspadaan meditator membaik melalui praktik dalam kegiatan sehari-

hari. 

Pikiran menjadi seimbang dan bahagia secara lebih alami.  

Meditator menjadi lebih efisien saat melakukan apapun dalam kegiatan 

sehari-hari, dan sesungguhnya mereka jadi merasa lebih senang 
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melakukan hal-hal yang sebelumnya dirasa menjemukan.  

Mendekati akhir siklus, Kewaspadaan membantu mengingatkan hal 

terakhir, yaitu untuk:  

MENGULANG: Mengulang seluruh latihan untuk tetap bersama objek 

meditasi untuk mencapai hasil-hasil yang Buddha katakan dapat dicapai 

di kelahiran ini! 

Mengulang “siklus 6R” lagi dan lagi akhirnya akan menggantikan 

penderitaan kebiasaan lama, karena kita melihat dan merasakan sendiri 

apa penderitaan itu sebenarnya.  

Menyadari penyebabnya, yaitu dengan cara apapun menjadi terlibat 

dalam ketegangan dan keketatan yang timbul; 

mengalami bagaimana mencapai berhentinya penderitaan dengan 

melepaskan dan merilekskan; 

dan menemukan bagaimana untuk menjalani jalan langsung ke 

Berhentinya Penderitaan.  

Ini terjadi setiap kali meditator Melepaskan perasaan yang muncul, 

Merilekskan, dan Manis Tersenyum. Perhatikan kelegaannya.  

Menajamkan kemampuan kewaspadaan adalah kunci untuk meditasi 

yang sederhana dan lancar 

Pendek kata, Kewaspadaan sangat berhubungan dengan meditasi 

Buddhis dan kehidupan sehari-hari.  

Proses mengingat ini membuat praktik 6 langkah ini terus berjalan.  

Berlatih meditasi ini sedekat mungkin dengan penjelasan yang ditemukan 

dalam sutta-sutta akan meringankan semua pengalaman kehidupan.  

Sebuah latihan yang sangat serupa yang diajarkan pada orang-orang di 

masa Buddha.  

Hasil yang luar biasa dari melakukan meditasi dengan cara ini adalah 

“segera efektif” bagi semua orang yang secara rajin dan tekun 

menjalankan instruksi-instruksi ini.  

Ketika meditator mengalami munculnya suatu kemelekatan (pandangan 
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personal atau atta), praktik ini pada akhirnya akan melenyapkan 

gangguan-gangguan seperti itu.  

Memang membutuhkan kegigihan dan terus menerus menggunakan 6R 

agar ini terjadi.  

Ketika berlatih dengan cara ini, ini mengubah perspektif meditator dan 

menuntun ke pengalaman yang lebih berhasil, bahagia, dan damai yang 

sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari.  

Dengan mengembangkan kewaspadaan, maka pengetahuan dan 

kebijaksanaan tumbuh secara alami saat meditator melihat BAGAIMANA 

hal-hal bekerja dengan menyaksikan proses impersonal Sebab Musabab 

yang Saling Bergantungan.  

Ini menuntun ke suatu bentuk kebahagiaan yang Buddha namakan 

Kepuasan hati. 

Kepuasan hati dan kedamaian adalah produk samping dari menjalankan 

praktik Buddhis.  

Meditasi ini juga menuntun ke ketenang-seimbangan, keseimbangan, dan 

melenyapkan ketakutan dan rasa tak nyaman lainnya.  

Dengan lebih sedikit kekuatiran dan ketakutan, meditator menemukan 

kepercayaan diri baru.  

Kemudian Cinta-kasih, Welas-asih, Kebahagiaan, dan Ketenang-

seimbangan menjadi bagian dari kehidupan.  

Melepaskan Nafsu Keinginan  Cara untuk 
Mengakhiri Penderitaan 

Nafsu keinginan selalu bermanifestasi dalam wujud ketegangan atau 

keketatan di pikiran dan tubuh! 

Nafsu keinginan adalah awal dari pikiran “saya suka” atau “saya tidak 

suka”.  

Dengan kata lain, nafsu keinginan adalah awal dari pandangan salah 

tentang adanya diri personal (atta).  

Menarik dan menyenangkan untuk berlatih dengan merilekskan nafsu 
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keinginan dan tentunya ini membantu membuat meditator tersenyum 

ketika mereka melihat dunia di sekitar mereka berubah secara positif.  

Ketika seorang meditator berlatih TWIM, mereka tidak menekan apapun.  

Penekanan berarti mereka akan menekan, menolak, atau tidak 

mengizinkan jenis-jenis pengalaman tertentu.  

Ketika suatu gangguan muncul, meditator harus berupaya untuk 

membuka pikiran mereka dengan melihat BAGAIMANA perhatian 

pikiran bergerak dari objek meditasi.  

Isi atau cerita tentang gangguan sama sekali tidak penting! 

Meditator menggunakan 6R/6M, yaitu mereka Mengenali, Melepaskan, 

Merilekskan, Manis tersenyum kembali, Mengembalikan, dan 

Mengulang.  

Hanya karena suatu gangguan dilepaskan bukan berarti gangguan itu 

akan segera menghilang.  

Besar kemungkinan gangguan itu akan muncul lagi.  

Kemudian meditator memperlakukannya dengan cara yang sama, yaitu 

dengan melakukan 6R lagi.  

Begitu meditator menjadi lebih terbiasa dengan proses ini, mereka 

akhirnya akan melihat bahwa ada sesuatu yang muncul tepat sebelum 

pikiran terbawa pergi dan teralihkan untuk beberapa saat.  

Lain kali gangguan itu terjadi lagi, meditator lebih cepat melepasnya dan 

sedikit lebih mudah melakukan 6R, karena pikiran menjadi lebih terbiasa 

dengan proses ini.  

Meditator melakukan ini sampai gangguan itu memudar sendiri secara 

alami.  

Di saat itu, meditator akan mempunyai rasa lega yang sesungguhnya 

(pamojja)! 

Selanjutnya mereka akan mengalami munculnya rasa gembira yang kuat 

yang disebut kebahagiaan (piti). 

Kebahagiaan ini adalah perasaan sangat gembira dan ada banyak 
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kegirangan di dalamnya.  

Ketika kebahagiaan ini memudar, meditator akan mengalami ketenangan 

(passadhi) dan penyatuan pikiran (samadhi) yang mendalam.  

Selanjutnya, akan ada perasaan sangat nyaman di pikiran dan tubuh. 

Inilah kegembiraan menurut Buddha.  

Ini adalah deskripsi untuk apa yang terjadi ketika meditator mencapai 

jhana pertama.  

Ini terlihat jelas sebagai anicca (ketidak-kekalan): kondisi ini tadinya tidak 

ada di sini dan sekarang ada di sini; dukkha (penderitaan atau 

ketidakpuasan): meditator melihat bahwa ketika gangguan-gangguan ini 

muncul, mereka menyakitkan; dan anatta (impersonal): tidak 

mengambilnya secara personal.  

Meditator mulai dengan lebih jelas melihat gangguan-gangguan sebagai 

suatu proses kemunculan impersonal bahwa meditator tidak punya 

kontrol atasnya, alih-alih menganggap gangguan-gangguan ini sebagai 

“saya adalah itu.” 

Alhasil, meditator mulai melihat dengan jelas bagaimana pikiran bekerja 

dan ini menuntun pada pengembangan kebijaksanaan, yang berarti 

melihat BAGAIMANA rangkaian impersonal dari Sebab Musabab yang 

Saling Bergantungan sesungguhnya terjadi.  

Ketika meditator mengizinkan gangguan-gangguan itu dan tidak 

mengidentifikasi dengan mereka, gangguan-gangguan itu akan memudar 

secara alami dan perhatian pikiran akan menjadi lebih jernih dan terang.  

Setiap kali meditator melepaskan kemelekatan ego “saya adalah itu” 

(nafsu keinginan), pikiran secara alami menjadi mengembang, waspada, 

murni, dan bersinar. 

Oleh karena itu, salah satu tujuan utama bagi buku ini adalah untuk 

menunjukkan bahwa kapanpun meditator menekan apapun, mereka 

tidak sedang memurnikan pikiran mereka, atau tidak mengalami hal-hal 

sebagaimana sebenarnya.  

Kapanpun ada upaya menekan, meditator sedang menolak atau tidak 

mengizinkan suatu bagian dari pengalaman mereka, dan hal ini menutup 
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pikiran, bukannya mengembang dan membuka pikiran.  

Alhasil, konsentrasi satu-titik seperti ini tidaklah memurnikan pikiran 

dari ketidaktahuan atau dari nafsu keinginan.  

Itu berarti tidak melihat melalui Empat Kebenaran Mulia bagaimana 

perhatian pikiran sebenarnya bergerak.  

Oleh karena itu, dengan menekan gangguan, meditator sebenarnya 

menghentikan proses pemurnian pikiran! 

Tidaklah mungkin untuk mengalami keadaan-keadaan tanpa kondisi dari 

Nibbāna Adiduniawi (Supra-mundane Nibbāna) jika meditator itu tidak 

melepaskan segala hal yang muncul.  

Dengan melepaskan dan merilekskan maka meditator memurnikan 

pikiran dari kepercayaan ego “saya adalah itu.” 

Buddha tidak pernah mengajarkan menekan pengalaman apapun dan Beliau 

tidak pernah mengajarkan meditasi yang menyebabkan pikiran terpaku 

atau terserap pada suatu objek meditasi.  

Ingat, Beliau menolak segala jenis meditasi konsentrasi satu-titik karena 

bukanlah jalan menuntun ke Berhentinya Penderitaan.  

Sebenarnya, segala jenis kesakitan atau kemarahan emosional atau 

ketidaknyamanan fisik dan bahkan kematian seharusnya di-6R/6M-kan. 

Itu seharusnya diterima melalui pemahaman jernih dengan ketenang-

seimbangan, kesadaran penuh, dan perhatian lembut dan tidak 

menghubungkannya secara personal (atta).  

Pandangan Kepribadian 

Perubahan kepribadian sejati terjadi ketika meditator menjalankan sila 

sedekat mungkin, kemudian membuka dan memperluas pikiran, 

melepaskan segala jenis nafsu keinginan, kemelekatan, gangguan, 

kesakitan, atau penderitaan dan ketegangan bahkan di kehidupan sehari-

hari.  

Ini berarti meditator membuka dan memperluas kesadaran mereka 

sehingga mereka mengamati segalanya dengan pikiran diam, yang bebas 

dari keketatan dan segala kemelekatan-ego palsu (nafsu keinginan).  



| 125 

 

etika meditator benar-benar merilekskan ketegangan atau keketatan di 

pikiran dan tubuh, hal berikutnya yang akan dilihat adalah pikiran 

terang, waspada, jernih, dan murni! 

Tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu meditator.  

Hanya ada pengamatan pikiran yang murni yang bebas dari nafsu 

keinginan.  

Inilah yang disebut “pikiran diam,” atau “mata kebijaksanaan,” atau yang 

kadang dinamakan “pikiran tanpa nafsu keinginan,” yang adalah 

Kebenaran Mulia Ketiga! 

Meditator belajar secara bertahap untuk memiliki kehidupan yang 

bahagia dan tenang tanpa banyak pikiran omong kosong, terutama 

selama aktivitas sehari-hari mereka.  

Jika seorang meditator berlatih meditasi konsentrasi satu-titik, meskipun 

mereka akan merasa sangat nyaman dan gembira saat berada dalam 

meditasi mendalam, ketika mereka keluar dari keadaan-keadaan mulia 

ini, kepribadian dan penderitaan mereka tetap sama.  

Ini berarti dalam kehidupan sehari-hari, ketika gangguan-gangguan 

menyerang mereka, mereka tidak mampu mengenali dengan jelas, 

merilekskan, dan membuka pikiran mereka untuk melepaskan gangguan-

gangguan.  

Oleh karena itu, mereka mengerutkan pikiran mereka dan meningkatkan 

nafsu keinginan dengan menjadi semakin melekat! 

Ini mungkin hanya menuntun ke kesombongan dan pikiran kritis! 

Bagaimana ini terjadi? 

Ini karena kapanpun suatu gangguan muncul saat meditasi, meditator 

konsentrasi satu-titik melepaskannya dan segera kembali ke objek 

meditasi lagi.  

Mereka membawa nafsu keinginan kembali ke objek meditasi.  

Ini dilakukan tanpa menenangkan dan merilekskan keketatan yang 

disebabkan oleh gangguan.  

Pikiran cenderung menutup atau berkontraksi dan mengetat di sekitar 
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pengalaman itu (saat duduk dalam meditasi) hingga pikiran menjadi 

“terkonsentrasi” secara lebih mendalam.  

Alhasil, ini menekan gangguan-gangguan tersebut.  

Sehingga, meditator tidak sepenuhnya melepaskan kemelekatan-ego (atta) 

terhadap gangguan itu.  

Pikiran mereka juga ketat dan tegang karena mereka tidak melihat 

dengan jelas bahwa mereka tidak membuka dan mengizinkan, sebaliknya 

mereka menutup perhatian pikiran mereka erat-erat dan melawan 

gangguan itu.  

Ini menjelaskan mengapa akhir-akhir ini beberapa meditator 

mengeluhkan bahwa mereka mengalami banyak ketegangan di kepala 

mereka dan ada bunyi di telinga mereka.  

Sebenarnya, ketika meditator benar-benar melepaskan segala gangguan, 

tidak akan ada ketegangan di kepala ataupun bunyi di telinga.  

Akibat ketegangan dan keketatan selama konsentrasi absorpsi, tidak ada 

pemurnian pikiran yang nyata, dan karena itu perubahan kepribadian 

sesungguhnya tidak terjadi dengan mudah.  

Sekarang, kita hampir siap untuk membahas instruksi-instruksi Meditasi 

Metta dan Sutta Anapanasati.  

Tetapi sebelum kita mulai, mari kita bahas beberapa kata yang telah 

diubah agar makna-makna mereka yang dimaksudkan di dalam teks 

menjadi semakin jelas.  

Contohnya, kata “rapture (kegiuran)” digantikan dengan kata “joy 

(kebahagiaan)” dan kata “pleasure (kesenangan)” diganti dengan kata 

“happiness (kegembiraan).” Selain itu, kata “concentration (konsentrasi)” 

digantikan dengan “stillness (keheningan),” “collectedness (penyatuan 

pikiran),” atau “unified mind (pikiran menyatu)”. Juga, Frasa “applied and 

sustained thought (pikiran yang menerapkan dan terus-menerus)” 

digantikan dengan “thinking and examining thought (pikiran berpikir dan 

memeriksa).” 

Ketika meditator berlatih sesuai dengan instruksi-instruksi Buddha 

seperti yang dijelaskan di sini, mereka akan mampu mengkonfirmasi 
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pengalaman-pengalaman mereka dengan membaca sutta-sutta.  

Alhasil, ada pemahaman yang lebih baik terhadap teks-teks yang amat 

mendalam ini.  

Dalam beberapa bab pembuka ini, penulis telah membahas beberapa 

pandangan kontroversial tentang praktik konsentrasi absorpsi atau 

konsentrasi tetap (appana samadhi), konsentrasi akses (upacara samadhi), 

dan konsentrasi momen (khanika samadhi).  

Oleh karena itu, penulis akan sangat menghargai jika pembaca 

menemukan ketidakcocokan, pembaca akan memberitahukan kepada 

penulis di sutta mana yang menjelaskan tentang praktik konsentrasi 

tersebut. 

Ketika meditator berlatih TWIM, hanya ada pembukaan, perluasan 

pikiran, dan mengizinkan, kemudian merilekskan keketatan yang 

disebabkan oleh gangguan atau pengalihan itu.  

Tersenyumlah sebelum kembali ke objek meditasi lagi.  

Membuka dan mengizinkan ini membantu meditator untuk menjadi lebih 

waspada dan siaga pada hal-hal yang menyebabkan sakit dan 

penderitaan, sehingga meditator dapat membuka dan meluas lebih jauh 

lagi.  

Dengan kesadaran seperti ini, perubahan kepribadian menjadi stabil dan 

hanya saat itulah meditator itu memenuhi nasihat Buddha: “Kita adalah 

Yang Gembira.” 

Banyak orang yang sedang belajar Jalan Buddha bertanya pada penulis 

tentang langkah tambahan 'tersenyum': “Buddha tidak pernah berbicara 

tentang tersenyum, jadi mengapa kau tambahkan langkah ini ke ajaran-

ajaran Buddha?” 

Jawaban saya sederhana: Untuk memunculkan keadaan baik, terutama di 

Barat, tersenyum sangat membantu untuk mengembangkan 

kewaspadaan selama aktivitas sehari-hari meditator itu dan oleh karena 

itu, latihan meditasi duduknya pun lebih bagus juga! 

Tersenyum membantu munculnya kebahagiaan, dan ketika ada 

kebahagiaan di dalam pikiran meditator maka perhatian pikirannya 
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menjadi lebih waspada dan tangkas. Ini adalah salah satu alasan mengapa 

Kebahagiaan adalah salah satu faktor pencerahan.  

Di dunia saat ini, tidak cukup banyak orang-orang gembira dan 

tersenyum.  

Kita dapat mengubahnya.  

Jika kita semua mulai tersenyum dan mempunyai kepuasan sebagai 

panduan kita, maka kita pun dapat menjadi “Yang Gembira”! 
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Instruksi Meditasi Cinta-Kasih 

Pendahuluan 

Sebelum kita mulai instruksi-instruksi tentang latihan meditasi cinta-

kasih, mungkin akan bermanfaat untuk melakukan beberapa observasi 

awal.  

Meditasi Cinta-Kasih tidak untuk dilakukan oleh semua orang. Ini adalah 

berhubungan dengan cara kerja dan jangan diambil secara pribadi.  

Faktanya adalah setiap orang punya tipe-tipe kepribadian tertentu.  

Contohnya, ada orang yang punya kepribadian tipe nafsu birahi. 

Beberapa adalah tipe pemarah, beberapa adalah tipe tumpul, dan 

beberapa adalah tipe penuh keyakinan.  

Jika meditator adalah tipe kepribadian penuh birahi, maka tidak 

disarankan untuk melakukan “Meditasi Cinta-kasih”, karena mereka 

dapat terperangkap oleh hasrat mereka dan menjadi sangat melekat.  

Jika orang yang mereka kirimi metta terlibat dalam kecelakaan, tipe 

kepribadian penuh nafsu akan berusaha mengambil rasa sakit orang itu 

dengan cara turut bersedih.  

Untuk orang tipe kepribadian “nafsu”, yang paling cocok adalah 

melakukan Meditasi Kewaspadaan Pernafasan karena meditasi ini 

membantu mereka menjadi seimbang dan muncul lebih banyak 

kebahagiaan dalam hidup mereka.  

Lalu, jika meditator adalah tipe kepribadian pemarah, meditasi terbaik 

bagi mereka adalah Meditasi Cinta-kasih karena meditasi jenis ini 

membantu mereka mendapatkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam 

hidup mereka.  

Contohnya, jika seorang meditator punya banyak kemarahan atau 

kebencian dalam pikiran mereka, tidak direkomendasikan untuk 

melakukan meditasi asubha (meditasi kekotoran tubuh). Mengapa?  

Karena itu dapat membuat mereka menjadi depresi dan jijik pada tubuh 

mereka, mereka mungkin bahkan akan mempertimbangkan melakukan 

bunuh diri! 
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Meditasi cinta-kasih ini adalah meditasi yang sangat spesifik dan bekerja 

dengan sangat baik untuk sebagian besar orang.  

Mohon ingat bahwa ini mendeskripsikan proses cara kerja meditasi, tidak 

ada yang personal, dan tidak ada niat untuk melukai perasaan siapapun.  

Tipe meditasi ini tidak direkomendasikan untuk meditator yang 

homeseksual atau biseksual.  

Ini tidak berarti Buddha menentang aktivitas seksual semacam ini, tetapi 

tidak direkomendasikan untuk melakukan Meditasi Cinta-kasih sebagai 

meditasi utama bagi orang homoseksual atau biseksual.  

Buddhisme sebenarnya adalah ajaran yang tidak memandang jenis 

kelamin yang melampaui apapun yang berhubungan dengan jenis 

kelamin seorang individu.  

Buddhisme berhubungan dengan bagaimana Pikiran Manusia sebenarnya 

bekerja.  

Meditasi yang paling cocok untuk orang homoseksual dan biseksual 

adalah Meditasi Kewaspadaan Pernafasan. Mengapa? 

Karena jika seorang homoseksual memilih untuk melakukan Meditasi 

Metta dan mereka mengirimkan metta kepada seorang teman spiritual 

dan orang itu berjenis kelamin sama, maka itu dapat menyebabkan 

munculnya keadaan-keadaan nafsu birahi yang tidak baik, atau jika 

meditator memilih seseorang yang berjenis kelamin berbeda, ini mungkin 

dapat menyebabkan munculnya kondisi-kondisi kebencian yang tidak 

baik.  

Ini adalah ajaran-ajaran cara kerja untuk meditasi Cinta-kasih dan ini 

tidak direkomendasikan karena gangguan dan masalah yang mungkin 

muncul dan menghalangi kemajuan.  

Dalam hal ini, tidak ada menyalahkan atau menghakimi. Ini hanyalah 

pernyataan fakta yang membantu meditator untuk maju lebih cepat 

dalam latihan meditasi mereka sehingga mereka bisa menjadi lebih 

bahagia! 

Tidak semua objek meditasi cocok untuk setiap tipe kepribadian.  

Hanya Kewaspadaan Pernafasan, yang merupakan objek meditasi yang 
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sangat netral, yang bekerja untuk semua orang.  

Meditasi Buddhis adalah ajaran non-seksual, non-diskriminatif.  

Buddha melihat berbagai jenis objek meditasi sebagai alat-alat untuk 

menyeimbangkan kepribadian meditator dan memilih meditasi terbaik 

untuk setiap tipe kepribadian.  

Penulis memasukkan Meditasi Cinta-kasih karena pendekatan ini bekerja 

sangat baik untuk sebagian besar orang dan kemajuan meditasinya 

sungguh cepat.  

Salah satu keunggulan sejati dari melakukan Meditasi Metta adalah 

betapa cepatnya meditator dapat memasuki jhana (tingkat pemahaman).  

Ini bukannya mengatakan bahwa ketika meditator berlatih Kewaspadaan 

Pernafasan, kemajuannya super lambat. Bukan begitu.  

Metta kelihatannya lebih mudah untuk dimengerti dan dilakukan bagi 

sebagian besar orang.  

Meditasi Metta dimasukkan karena banyak orang yang datang ke pusat 

meditasi untuk belajar meditasi telah pernah berlatih suatu bentuk teknik 

konsentrasi satu-titik.  

Banyak telah mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang menggunakan 

tingkat konsentrasi yang begitu tinggi, dan biasanya sulit bagi mereka 

untuk mengingat untuk menambahkan langkah ekstra “merilekskan” 

dalam apa yang sudah mereka lakukan.  

Guru pembimbing telah menemukan bahwa, jika murid-murid 

mengubah objek meditasi mereka ke Meditasi Cinta-kasih, latihan jenis 

baru ini begitu berbeda dengan apa yang biasa dilakukan oleh meditator 

itu sehingga ini seperti mulai lagi dari awal.  

Belajar metode baru yang termasuk langkah 6R/6M di dalamnya 

membantu murid untuk berubah lebih cepat ke pola latihan baru dan 

baik ini.  

Ini lalu membantu mereka memahami ajaran-ajaran Buddha.  

Meditasi Metta adalah alat yang akan menuntun murid melalui semua 

Brahma Vihara, yaitu Metta (cinta-kasih), Karuna (welas-asih), Mudita 
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(kebahagiaan tanpa-keegoisan), dan Upekkha (ketenang-seimbangan).  

Pemahaman mereka tentang Empat Kebenaran Mulia dan Sebab Musabab 

yang Saling Bergantungan menjadi dalam dan jelas. 

Metta dan Brahma Vihara lainnya akan menuntun murid hingga ke 

“Alam Ketiadaan.” 

Tetapi, waktu itu meditator akan ingin terus maju, dan ketika mereka 

melakukannya, mereka pada akhirnya akan mencapai “Alam Bukan-

Persepsi-pun-Bukan-Tanpa-Persepsi.” 

Ini berbeda dengan kepercayaan populer bahwa metta adalah suatu 

bentuk konsentrasi absorpsi dan hanya akan menuntun meditator ke 

jhana ketiga.  

Meditasi Metta, dalam kerangka kerja Brahma Vihara, sesungguhnya 

menuntun meditator ke tujuan akhir Nibbāna, seperti halnya berlatih 

Kewaspadaan Pernafasan.  

Meditator dapat melihat mengenai ini di Samyutta Nikaya, halaman 1706, 

“The Enlightenment Factors with Loving-Kindness,” oleh Bhikkhu Bodhi, 

Wisdom Publications (Samyuta Nikaya Buku 5 Mahavagga, halaman 1742 

“Disertai oleh Cinta-kasih,” Dhammacita Press) 

Sutta ini sangat membuka wawasan. 

Dikatakan di sana bahwa latihan meditasi Metta akan membawa murid 

ke jhana keempat.  

Kemudian itu akan secara alami berubah menjadi Karuna (welas-asih) 

dan “Alam Ruang Tanpa Batas,” yaitu arupa jhana (jhana tanpa bentuk) 

pertama.  

Kemudian, latihan secara alami berubah menjadi Kebahagiaan Tanpa-

Keegoisan dan “Alam Kesadaran Tanpa Batas,” yaitu arupa jhana (jhana 

tanpa bentuk) kedua.  

Ini berubah lagi menjadi ketenang-seimbangan dan “Alam Ketiadaan,” 

yaitu arupa jhana (jhana tanpa bentuk) ketiga.  

Saat ini, meditator berkomitmen untuk maju terus, meneruskan latihan 

6R mereka, dan akhirnya mereka akan mencapai “Alam Bukan-Persepsi-
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pun-Bukan-Tanpa-Persepsi” (tiada perasaan pun bukan tanpa-perasaan; 

tiada kesadaran pun bukan tanpa-kesadaran), yaitu arupa jhana (jhana 

tanpa bentuk) keempat.  

Setelah ini, meditator akan mengalami penghentian (nirodha) dan 

mencapai tujuan Nibbāna! 

Meditasi Cinta-kasih mencakup Empat Landasan Kewaspadaan, Empat 

Kekuatan Spiritual, Empat Jenis Upaya Benar, Lima Indra, Lima 

Kekuatan, Tujuh Faktor Pencerahan, dan Jalan Berunsur Delapan.  

Meditator akan mempelajari 37 Prasyarat untuk Pencerahan melalui 

pengalaman langsung, ketika mereka berlatih dengan meditasi 

Kewaspadaan Metta ataupun Kewaspadaan Pernafasan.  

Mengerti dan mengalami semua faktor-faktor yang disebutkan di atas 

diperlukan untuk mencapai Nibbāna.  

Mereka perlu dipraktikkan ketika meditator ada di dalam setiap jhana 

atau tingkat pemahaman.  

Sesudah membahas semua itu, mari kita masuk ke instruksi meditasi 

untuk latihan ini.  

Instruksi Meditasi Metta 

Ketika mempraktikkan Meditasi Cinta-Kasih, Anda pertama-tama 

memulai dengan mengirimkan cinta kasih dan pikiran baik kepada diri 

sendiri.  

Mulailah dengan cara  mengingat saat Anda merasa bahagia.  

Misalnya, ingat hewan peliharaan pertamamu, atau pertama kali Anda 

memeluk anak anjing dan Anda begitu bahagia dan  sangat mencintai 

anak anjing itu.  

Atau ingat situasi lain ketika perasaan cinta Anda begitu kuat dan Anda 

begitu bahagia! 

Ketika perasaan bahagia muncul, perasaan itu rasanya adalah perasaan 

hangat berpendar yang memancar dari tengah dada Anda.  

Ketika perasaan ini muncul, buatlah satu harapan (doa) tulus untuk 
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kebahagiaan Anda sendiri, “Semoga saya bahagia,” “Semoga saya 

dipenuhi dengan kegembiraan,” “Semoga saya damai dan tenang,” 

“Semoga saya semakin riang dan baik hati.” 

Membuat harapan yang tulus bukan hanya membantu orang yang Anda 

pancarkan, tetapi juga membantu Anda sendiri juga! 

Harapan itu bisa untuk pikiran yang jernih dan menerima.  

Lalu, rasakan harapan itu dan tempatkan di dada Anda dan pancarkan.  

Harapan itu bisa berupa untuk pikiran yang terbuka dan gembira.  

Lagi-lagi, rasakan keterbukaan dan kegembiraan itu dan pancarkan 

harapan itu dari hati Anda.  

Apapun harapan yang Anda buat, tolong rasakan harapan itu dalam diri 

Anda sendiri sebelum Anda memancarkannya keluar ke orang lain.  

Ini penting! Meditator harus merasakan harapan itu dulu sebelum 

memberikannya.  

Jika meditator tidak merasakan harapan itu, bagaimana ia bisa 

memberikannya kepada orang lain?  

Buat harapan tulus yang datang dari hati Anda! 

Buat harapan (doa) baik dan tulus apapun yang bermakna bagi Anda 

(menyentuh hati Anda); letakkan perasaan harapan tulus itu dalam hati 

Anda.  

Kata kunci di sini adalah “tulus”. Jika harapan Anda tidak tulus, maka itu 

hanya akan berubah menjadi mantra; yaitu kalimat yang Anda ulang-

ulang lewat hapalan tapi tanpa arti nyata.  

Mengulang-ulang harapan tidak tulus akan membuat upaya ini tidak 

tulus dan akan memperlambat kemajuan meditator.  

Ketika menggunakan harapan tulus, jika meditator ingin membuat 

harapan yang sama terus-menerus, silakan lakukan asalkan harapan itu 

mempunyai arti nyata bagi Anda.  

Pada akhirnya, itu terserah Anda sendiri apakah harapan (doa) yang 

Anda buat.  
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Ketika meditator membuat harapan dengan hapalan, pikirannya hanya 

ada di permukaan, mengulang kalimat sembari memikirkan hal lain.  

Ini berarti meditator itu tidak benar-benar sedang bermeditasi saat itu, 

mereka sedang tertangkap kegelisahan dan gangguan ini sepenuhnya 

menghentikan kemajuan.  

Jika meditator mengenali ketika ini terjadi maka mereka harus meng-6R 

itu dan, dengan senyum kecil, mulai lagi dengan harapan lain.  

Ini sangat penting bahwa harapan yang meditator buat untuk diri sendiri 

(dan nantinya untuk teman spiritual) mempunyai makna dan 

menggunakan seluruh perhatian tidak terbagi mereka.  

JANGAN terus menerus mengulang harapan untuk kebahagiaan: 

“Semoga saya bahagia... semoga saya bahagia... semoga saya bahagia... 

semoga saya bahagia.” 

Buat harapan yang tulus untuk kebahagiaan Anda sendiri ketika 

merasakan perasaan cinta-kasih mulai memudar sedikit.  

Rilekskan Ketegangan 

Berikut ini adalah bagian sangat penting dari instruksi meditasi: 

Setelah mendoakan untuk kebahagiaan Anda sendiri, perhatikan ada 

suatu ketegangan atau keketatan halus di kepala Anda, di pikiran Anda. 

6R/6M-kan ketegangan itu, lepaskan, rilekskan keketatan dari verbalisasi 

mental, kemudian senyum dan teruskan. Tolong lepaskan ini hanya 

sekali saja! 

Jika keketatan tidak pergi—tak apa, Anda akan mampu menggunakan 

6R/6M dan melepaskannya ketika Anda bersama objek meditasi (markas) 

Anda.  

Jangan terus menerus mencoba untuk merilekskan pikiran, tanpa kembali 

ke markas; selalu dengan lembut mengarahkan perhatian Anda yang 

tenang kembali ke perasaan bahagia dan pancarkan perasaan itu.  

Cara Duduk 

Ketika Anda duduk bermeditasi, tolong jangan gerakkan tubuh Anda 
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sama sekali.  

Duduk dengan punggung yang tegap lurus nyaman, tetapi tidak kaku.  

Coba untuk menyusun setiap tulang belakang secara nyaman, satu di atas 

yang lainnya.  

Posisi ini cenderung mengangkat dada Anda sedikit, sehingga akan lebih 

mudah memancarkan perasaan bahagia itu.  

Duduk dengan kaki Anda dalam posisi nyaman.  

Jika Anda melipat kaki Anda terlalu ketat, sirkulasi di kaki mungkin 

terhenti sehingga kaki Anda menjadi kaku dan lama-lama terasa sangat 

sakit.  

Jika Anda perlu duduk di atas bantal atau di kursi, silakan lakukan.  

Pilih postur yang tidak mengundang rasa sakit.  

Jika Anda duduk di kursi, jangan terlalu bersandar. Bersandar dapat 

menghentikan aliran energi di punggung Anda dan membuat Anda 

merasa mengantuk.  

Untuk mengatasi ini, tolong letakkan handuk yang telah digulung di 

bagian bawah punggung Anda antara Anda dan kursi. Ini akan 

membantu Anda duduk agak maju ke bagian depan kursi dan 

mengizinkan aliran energi yang baik.  

Duduklah dengan cara yang nyaman. 

Tolong ketika meditasi duduk, jangan gerakkan tubuh Anda karena 

alasan apapun.  

Jangan goyang-goyang jari kaki; jangan goyang-goyang jari tangan; 

jangan menggaruk; jangan menggosok; jangan goyang-goyang tubuh; 

jangan ubah postur Anda sama sekali.  

Sebenarnya paling bagus jika Anda dapat duduk diam seperti rupang 

Buddha! 

Jika Anda bergerak-gerak, itu akan menjadi gangguan besar untuk latihan 

Anda dan Anda tidak akan maju dengan cepat, bahkan tidak maju.  

Ketika Anda duduk, pancarkan perasaan cinta-kasih yang hangat 
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berpendar di tengah dada dan buat suatu harapan tulus, rasakan harapan 

itu di dada Anda, pikiran Anda akan mengembara dan mulai memikirkan 

hal-hal lain.  

Ini normal.  

Bagaimana Melakukan Meditasi Jalan 

Satu hal untuk diobservasi sebelum kita membahas meditasi jalan adalah: 

Meditasi jalan adalah bagian sangat penting dari latihan dan harus 

dilakukan!!! 

Jangan hanya ubah postur Anda ketika tubuh ingin dibebaskan dari 

ketidaknyamanan, lalu Anda terus bermeditasi duduk.  

Meditator belajar beberapa hal dari bagian latihan ini dan ini ada 

hubungannya dengan belajar untuk waspada dalam kehidupan sehari-

hari sekaligus mengolahraga tubuh.  

Ketika sudah waktunya untuk mengubah posisi meditasi duduk, setelah 

duduk tidak kurang dari 30 menit, maka lakukan meditasi jalan.  

Meditator tinggal bersama objek meditasi, yaitu ‘nafas dan rileks’ atau 

‘metta dan rileks’, dan tidak mengubah untuk berfokus pada gerakan 

tubuh.  

Ketika berjalan, tolong jangan letakkan perhatian pikiran di kaki, atau 

berjalan sangat perlahan.  

Jika perhatian pikiran ada di kaki, meditator itu tidak benar-benar 

menyadari apa yang dilakukan perhatian pikirannya.  

Mengapa? Karena meditator tidak mengamati apa yang dilakukan 

perhatian pikiran dan mereka mencoba untuk terlalu fokus hanya pada 

gerakan kaki.  

Pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan di sini adalah: “Apakah 

meditator benar-benar waspada tentang BAGAIMANA perhatian pikiran 

bergerak dari satu hal ke hal lain, ketika terlalu fokus hanya pada gerakan 

kaki?” 

Meditator perlu berjalan dengan kecepatan biasa, seperti saat mereka 
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berjalan dalam kehidupan normal! 

Ada beberapa manfaat nyata saat Anda berjalan normal seperti ini, karena 

darah mulai bersirkulasi lebih baik dan tubuh meditator mendapat 

olahraga sehingga otot-ototnya mendapat peregangan dan keketatan otot 

bisa hilang.  

Berjalan normal hingga cepat juga meningkatkan energi tubuh sehingga 

kelembaman dan ketumpulan tidak terlalu menjadi masalah.  

Ketika meditator melakukan meditasi jalan, mata mereka harus melihat 

ke bawah, tidak melihat sekeliling.  

Mengapa? Karena ke manapun mata memandang, ke sanalah pikiran 

pergi.  

Tak perlu lama, pikiran akan mulai memikirkan ini atau itu, dan 

sepenuhnya teralihkan dan tidak menyadari objek meditasi.  

Meditator tinggal bersama ‘nafas dan rileks’ atau ‘metta dan rileks’, 

menggunakan 6R kapanpun perhatian pikiran menjadi teralihkan.  

Awalnya, perhatian pikiran akan agak aktif dan banyak pikiran liar akan 

menyerbunya.  

Tetapi, dengan kesabaran yang tenang dalam melakukan 6R, pada 

akhirnya pengalih-pengalih itu akan mereda dan meditator akan mampu 

tinggal bersama dengan objek meditasi mereka.  

Akhirnya, meditasi jalan akan menjadi sebagus meditasi duduk. 

Dengan begini, ketika seseorang di luar retret, mereka dapat lebih mudah 

membawa meditasi mereka ke dalam aktifitas sehari-hari.  

Murid-murid disarankan untuk berjalan cukup cepat sehingga detak 

jantung mereka menjadi sedikit lebih cepat dan mereka terus 

melakukannya selama setidaknya 15 menit.  

Ketika meditasi sedang bagus, mereka dapat berjalan lebih lama tetapi 

tidak lebih dari 45 menit atau tubuh akan menjadi lelah.  

Bagaimana Mengatasi Pikiran Liar 

Saran Buddha untuk kita adalah “jangan inginkan ataupun melekat pada 
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apapun!” 

Sangat penting untuk dimengerti: “Pikiran bukanlah musuh untuk 

diperangi!” 

Tolong jangan berperang dengan mereka. Jangan mencoba untuk 

mengusir mereka ataupun mencoba untuk mengontrol mereka dengan 

cara apapun.  

Ketika sejumlah pikiran muncul dan mengalihkan perhatian pikiran, 

sadari bahwa Anda tidak sedang mengalami perasaan Cinta-kasih dan 

tidak sedang membuat harapan bagi kebahagiaan Anda sendiri.  

Kemudian, cukup 6R (lepaskan) pikiran itu.  

Isi pikiran apapun sama sekali tidak penting! 

Yang penting adalah mampu melihat BAGAIMANA perhatian pikiran menjadi 

teralihkan karena dengan begitu Anda mengajari diri sendiri tentang 

bagaimana Sebab Musabab yang Saling Bergantungan benar-benar 

terjadi! 

Lepaskan semua pikiran, tanpa peduli jika pikiran itu 

sepertinya menarik atau “penting” saat itu.  

Bahkan jika kalimat itu belum selesai, 6R itu. 

Lepaskan pikiran itu, biarkan dia di sana sendiri tanpa 

memberinya perhatian.  

Ini dilakukan dengan tidak terus memikirkan pikiran itu, tak 

peduli pikiran itu terlihat begitu penting saat itu.  

Saat ini, ada langkah lain yang sangat penting: 

Perhatikan keketatan atau ketegangan di kepala dan pikiran.  

Ada selaput (membran) yang membungkus di seputar otak, dan selaput 

ini berkontraksi dan mengetat setiap kali ada pikiran, sensasi, atau 

perasaan muncul. 

Keketatan atau ketegangan ini adalah bagaimana meditator mengenali 

munculnya nafsu keinginan! 

Langkah penting 'merilekskan' menunjukkan pada Anda bagaimana 
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melepaskan nafsu keinginan, yang jika dilakukan dengan benar maka 

akan menunjukkan ‘Berhentinya Penderitaan’ yang dikatakan Buddha.  

Ketika Anda rileks, rasakan ketegangan membuka dan 

pikiran menjadi jernih.  

Pikiran terasa seakan-akan berekspansi (membuka) dan merileks.  

Kemudian pikiran menjadi sangat damai dan tenang.  

Saat ini, tidak ada pemikiran, dan pikiran luar biasa 

jernih dan waspada.  

Segera, bawa pikiran yang jernih itu kembali ke objek meditasi, 

yaitu perasaan cinta-kasih dan membuat harapan tulus untuk 

kebahagiaanmu sendiri.  

Tidak apa-apa berapa kali perhatian pikiran pergi dan 

memikirkan hal-hal lain.  

Yang benar-benar penting adalah Anda melihat perhatian pikiran menjadi 

teralihkan oleh suatu pemikiran dan bagaimana perhatian telah beralih 

dari metta, tersenyum dan rileks.  

Metode yang sama juga berlaku untuk sensasi dan perasaan emosional 

apapun yang menarik perhatian pikiran kepadanya.  

6R itu dengan cara mengenali pikiran teralihkan dan bergerak 

menjauh dari Cinta-kasih, lepaskan itu, rilekskan, manis 

tersenyum kembali, kembali dan ulangi dan tinggal bersama 

metta.  

Tolong ingat untuk “menggulirkan langkah-langkah R Anda,” bukan 

mengulangi setiap langkah secara individu dalam pikiran Anda. Ini harus 

berkembang menjadi suatu gerakan yang mengalir.  

Menguatkan Kesadaran: Setiap kali Anda melakukan 6R dan 

melepaskan satu gangguan atau membuat harapan (doa) bagi 

kebahagiaan Anda, merilekskan keketatan yang disebabkan 

oleh gerakan perhatian pikiran, dan mengarahkan perhatian 

tenang Anda kembali ke perasaan gembira dan tersenyum, 

Anda sedang menguatkan kewaspadaan (kekuatan observasi) 

Anda.  
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Oleh karena itu, tolong jangan mengkritik diri sendiri karena 

Anda pikir Anda “seharusnya” bisa melakukan lebih baik, 

atau bahwa pikiran, sensasi dan perasaan emosi Anda adalah 

musuh untuk dilumatkan dan dihancurkan.  

Pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang kritis dan keras-hati seperti 

itu mengandung ketidak-sukaan, dan ketidak-sukaan bertolak belakang 

dengan praktik penerimaan-penuh-cinta.  

Cinta-kasih dan Penerimaan-penuh-cinta adalah kata-kata berbeda untuk 

merujuk pada hal yang sama.  

Jadi, tolong berbaik hatilah pada diri sendiri dan tersenyumlah! 

Buat ini menjadi suatu permainan menyenangkan untuk 

dimainkan , bukan satu musuh yang untuk dilawan.  

Tidaklah dibesar-besarkan betapa pentingnya merilekskan keketatan atau 

ketegangan setelah munculnya setiap pemikiran, sensasi, atau perasaan 

emosional.  

Ketika Anda melepaskan keketatan ini, Anda melepaskan 

“nafsu keinginan.” 

Sangat penting untuk mengerti ini karena nafsu keinginan adalah 

penyebab segala penderitaan.  

Nafsu Keinginan dan Identifikasi-Ego 

Nafsu keinginan selalu bermanifestasi sebagai keketatan atau ketegangan 

di kepala/pikiran Anda.  

Ini diidentifikasikan sebagai pikiran “saya suka ini” atau “saya tidak suka 

ini” dan adalah tanda pertama dari pandangan salah tentang kepercayaan 

SAYA/DIRI SAYA/MILIK SAYA.  

Ketika Anda melepaskan keketatan, sebenarnya Anda sedang melepaskan 

nafsu keinginan dan pandangan salah tentang “diri personal” atau 

“identifikasi ego.” 

Inilah cara Anda memurnikan perhatian pikiran dan menjadi lebih 

bahagia dan ringan sepanjang saat.  
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Ketika Anda duduk diam, mungkin ada sensasi yang muncul di tubuh 

Anda.  

Anda mungkin merasakan gatal, panas, tegang, rasa ingin batuk, ingin 

bersin, atau sakit.  

Apapun alasannya, jangan gerakkan tubuh Anda. 

Ketika suatu perasaan muncul, perhatian pikiran akan segera pergi ke 

perasaan itu.  

Misalnya itu suatu gatal atau batuk.  

Perhatian pikiran bergerak sendiri ke pengalih itu.  

Hal pertama yang dilakukan pikiran adalah berpikir tentang perasaan itu:  

 “Saya harap perasaan ini akan pergi”...”saya ingin ini berhenti 

mengganggu saya”...”saya benci perasaan ini”...”mengapa dia tak mau 

pergi”...”saya ingin ini berhenti.” 

Setiap kali Anda melayani pikiran-pikiran seperti ini, sensasi itu menjadi 

semakin besar dan intens.  

Itu berubah menjadi kondisi darurat dalam pikiran Anda.  

Kemudian Anda tidak mampu menahannya lagi, dan Anda merasa 

seperti Anda harus bergerak untuk melegakan ketidaknyamanan itu. 

Tetapi instruksinya adalah: jangan gerakkan tubuh Anda untuk alasan 

apapun.  

Sebaliknya, perhatikan pergerakan perhatian pikiran.  

Jadi, apa yang dapat kita lakukan tentang hal ini?  

Kita perlu terbuka dan mengizinkan perasaan itu ada di sana: 

Terbukalah: Pertama-tama, sadari bahwa pikiran Anda telah 

teralihkan oleh rasa gatal atau batuk dan lainnya, dan ada 

pemikiran tentang sensasi itu.  

Sekarang, lepaskan pikiran-pikiran itu, cukup biarkan 

mereka.  

Kemudian sadari ada keketatan di kepala/pikiran dan 
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rilekskan. 

Setiap kali ada sensasi (perasaan emosional) muncul, adalah 

alami bagi pikiran untuk menggenggam erat di sekitarnya. 

Genggaman mental ini adalah ketidak-sukaan. 

Terbukalah dan izinkan rasa gatal itu (atau perasaan 

emosional) ada di sana.  

Ingat bahwa tidak apa-apa jika keketatan itu tidak langsung 

hilang. 

 “Kebenaran (Dhamma) di masa kini” adalah ketika ada rasa gatal atau 

sensasi lain yang muncul, itu ada di sana! 

Apa yang Anda lakukan dengan Dhamma inilah yang menentukan 

apakah Anda akan lebih menderita tanpa semestinya atau tidak.  

Melawan rasa gatal dan berupaya untuk mengusirnya dengan pikiran 

memproduksi rasa sakit yang lebih halus dan kasar.  

Lima Agregat 

Kita memiliki lima hal berbeda yang membentuk proses pikiran/tubuh 

ini.  

Mereka dinamakan Lima Agregat yang dipengaruhi oleh nafsu keinginan 

dan kemelekatan.  

Mereka adalah: tubuh fisik (rupa), perasaan (vedana), persepsi (sañña), 

bentuk pikiran (sankhara), dan kesadaran (viññana). 

Seperti yang dapat Anda lihat, perasaan[1] adalah satu hal, pikiran adalah 

hal lain.  

Jika kita berusaha mengontrol perasaan kita dengan pikiran kita, maka 

resistensi kita terhadap perasaan itu justru membuatnya menjadi lebih 

besar dan lebih intens.  

Bahkan, perasaan itu menjadi begitu besar sehingga ia menjadi seperti 

sungguh darurat (ketidak-puasan yang nyata – Dukkha).  

Kemudian Anda tak dapat lagi menahan sensasi (atau perasaan 
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emosional) itu.  

Anda merasa Anda harus bergerak.  

Ketika Anda duduk dalam meditasi, jika Anda menggerakkan badan 

bahkan sedikit saja, itu memutus keberlanjutkan latihan dan Anda harus 

mulai lagi.  

Melepaskan pikiran-pikiran tentang sensasi atau perasaan-perasaan 

emosional berarti Anda melepaskan keinginan untuk mengontrol 

perasaan dengan pikiran-pikiran Anda.  

Itu juga berarti Anda melepaskan “nafsu keinginan,” yang secara 

langsung menuntun ke Berhentinya Penderitaan.  

Lalu, Anda menyadari adanya genggaman mental yang ketat di sekitar 

sensasi itu, dan lepaskan rasa-tidak-suka padanya itu.  

Cukup izinkan rasa gatal atau batuk (sensasi atau perasaan emosional) 

untuk ada di sana sendiri.  

Lihat itu seakan-akan seperti gelembung yang mengambang di udara, 

gelembung itu bergerak dengan bebas.  

Kemanapun angin berhembus, gelembung itu akan melayang ke arah itu.  

Jika arah angin berubah dan bertiup ke arah lain, gelembung itu pergi ke 

arah itu tanpa ada resistensi sama sekali.  

Latihan ini adalah belajar bagaimana menerima apapun yang 

muncul di saat ini dengan penerimaan-penuh-cinta.  
Saat ini, lagi, perhatikan keketatan atau ketegangan halus di 

kepala/pikiran Anda, rilekskan, tersenyum, dan dengan halus 

arahkan kembali perhatian pikiran yang lembut dan penuh 

cinta kembali ke perasaan memancarkan cinta dari dada 

Anda dan buatlah harapan untuk kebahagiaan Anda.  
Sifat sebenarnya dari semua jenis sensasi (dan perasaan emosional) 

adalah mereka tidak langsung pergi.  

Perhatian pikiran akan memantul bolak balik dari objek meditasi Anda 

(yaitu memancarkan perasaan cinta dan membuat harapan tulus untuk 

kebahagiaan Anda) ke perasaan itu.  
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Setiap kali ini terjadi, Anda perlakukan dengan cara yang sama:   

 Ketahui: Ketahui atau kenali ketika perhatian pikiran teralihkan. 

 Lepaskan: Biarkan itu ada di sana tanpa ikut terlibat dengan isi 

dari pikiran, sensasi, atau perasaan emosional apapun.  

 Merilekskan: Rilekskan ketegangan, lepaskan genggaman mental 

erat di sekeliling perasaan itu, dan biarkan itu ada di sana dengan 

sendirinya.  

 Tersenyum: Munculkan senyum yang baik dan ringan, sehingga 

perhatian pikiran menjadi lebih waspada, terangkat, dan 

gembira! 

 Kembali: kembali ke objek meditasi Anda dengan perhatian 

pikiran yang ringan dan tanpa-nafsu-keinginan. Objek meditasi 

Anda adalah memancarkan perasaan cinta dan membuat harapan 

tulus untuk kebahagiaan sendiri dan merasakan harapan itu di 

dada Anda.  

 Teruskan: Teruskan bersama objek meditasi sampai kewaspadaan 

terlepas lagi. Saat itu, ulang lagi seluruh proses ini! 

Bagaimana Memancarkan Cinta Kasih 

Ingat: oke saja bagi pikiran, sensasi atau perasaan emosional untuk ada di 

sana, karena itulah kenyataan di saat ini.  

Ada singkatan yang bekerja sangat baik untuk mengingatkan, yaitu 

"DROPSS." 

"Don't Resist Or Push - Soften and SMILE.” 

“Jangan Menolak atau Mendorong – Melembut dan 

TERSENYUM.” 

Izinkan pikiran, sensasi, atau perasaan emosional untuk ada, 

tanpa berupaya membuatnya menjadi sesuatu yang berbeda 

dari yang ada saat ini.  

Rilekskan keketatan atau ketegangan yang halus (dan terkadang 

tidak terlalu halus) di kepala/pikiran Anda, dan dengan lembut 

arahkan perhatian tenang Anda kembali ke objek meditasi Anda.  

Setelah melakukan ini selama sekitar 10 menit, maka mulailah 
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mengirimkan pikiran penuh cinta dan kebaikan ini ke teman 

spiritual Anda.  

Seorang teman spiritual adalah seseorang, yang ketika Anda 

memikirkan tentang mereka dan kualitas baik mereka, Anda 

menjadi gembira.  

Orang ini adalah teman yang berjenis kelamin sama, masih hidup, 

dan bukan anggota keluarga Anda.  

Ini untuk saat ini.  

Di kemudian hari, Anda akan mampu mengirimkan cinta-kasih ke 

seluruh anggota keluarga Anda.  

Tetapi untuk masa latihan ini, tolong pilih teman lain.  

Begitu Anda mulai mengirimkan cinta-kasih ke teman spiritual Anda, 

tolong jangan ganti ke orang lain.  

Tetaplah dengan teman spiritual yang sama hingga Anda mencapai level 

pemahaman meditasi (jhana) ketiga atau keempat.  

Saat Anda mengirimkan harapan tulus untuk kebahagiaan 

sendiri, kemudian secara mental Anda katakan: 

 “Saya berharap perasaan damai dan tenang (gembira, bahagia, 

atau apapun) untuk diri sendiri, saya berharap perasaan ini 

untukmu juga.” “Semoga engkau sehat, bahagia, dan damai.” 

Kemudian mulai pancarkan perasaan cinta dan damai ini ke 

teman Anda.  

Penting bagi Anda untuk merasakan harapan tulus dan Anda 

menempatkan perasaan itu di hati Anda sebelum Anda 

mengirimkannya keluar.  

Visualisasi 

Meditator sebaiknya juga menvisualisasi teman spiritual dengan mata 

pikiran.  

Contohnya, Anda bisa memvisualisasikan teman Anda seperti Anda 

mengingat mereka di foto atau seperti Anda telah melihat mereka 
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bergerak di film.  

Tidak perlu visualisasi seperti bentuk orang aslinya.  

Tetapi ketika Anda melihat teman Anda, lihat dia tersenyum dan bahagia.  

Ini dapat membantu Anda untuk tersenyum dan bahagia juga! 

Visualisasi bisa agak sulit. 

Terkadang bisa kabur atau tak jelas, atau terasa jauh, atau bisa di sana 

sesaat lalu menghilang. Tak apa.  

Jangan mencoba terlalu keras karena mencoba terlalu keras akan 

membuat Anda sakit kepala.  

Beberapa orang tidak bisa menvisualisasi sama sekali, jadi bisa saja 

membawa teman Anda ke hati Anda dengan menggunakan nama 

mereka.  

Meditator ingin menggunakan 75% waktunya di perasaan cinta-kasih, 

20% (kurang lebih, tergantung apa yang sedang terjadi) di membuat 

harapan tulus dan merasakan harapan itu di dada Anda; ini membantu 

perasaan untuk kebagiaan teman Anda untuk tumbuh.  

Hanya sekitar 5% dari waktu Anda sebaiknya digunakan untuk 

menvisualisasi teman Anda.  

Dengan ini, Anda dapat lihat bahwa “merasakan dan memancarkan cinta-

kasih” adalah bagian meditasi yang paling penting, dan visualisasi adalah 

bagian paling tidak penting.  

Tetapi tetaplah berupaya sedikit untuk visualisasi.  

Pada akhirnya, itu akan menjadi lebih baik dan lebih mudah.  

Tersenyum 

Ini adalah meditasi tersenyum! 

Ketika Anda duduk dan memancarkan cinta-kasih ke teman 

spiritual Anda (atau ke diri sendiri), senyumlah dengan 

pikiran Anda. 

Bahkan meski mata Anda  terus tertutup sepanjang meditasi, 
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tersenyumlah dengan mata Anda.  

Ini membantu melepaskan ketegangan di wajah. 

Tersenyum sedikit di bibir dan ter senyum di hati Anda. 

Tersenyum paling baik dan paling membantu jika dilakukan setiap saat, 

tapi terutama saat Anda duduk meditasi.  

Semakin kita dapat belajar untuk tersenyum, semakin gembira pikiran 

jadinya.  

Ini mungkin terdengar sedikit aneh, tetapi para ilmuwan telah 

menemukan bahwa ujung bibir kita sangatlah penting; posisi bibir 

berkesesuaian dengan berbagai kondisi mental.  

Ketika ujung bibir Anda turun, pikiran Anda cenderung menjadi berat 

dan tak baik.  

Ketika ujung bibir Anda naik, pikiran menjadi terangkat dan jernih, 

sehingga kebahagiaan dapat lebih sering muncul.  

Ini sangatlah penting untuk diingat, karena satu senyum dapat 

membantu Anda mengubah perspektif Anda tentang semua jenis 

perasaan dan pikiran.  

Tolong, ingatlah untuk tersenyum ke dalam semua hal yang muncul dan 

segala hal yang Anda arahkan perhatian Anda padanya.  

Dengan kata lain, tersenyumlah sebanyak mungkin ke segala hal 

sepanjang hari.  

Ketumpulan Pikiran 

Semakin Anda tulus dan antusias dalam mengirimkan Cinta-kasih ke diri 

sendiri dan teman spiritual Anda, semakin berkurang Anda mengalami 

kantuk atau pikiran tumpul.  

Ketika rasa kantuk atau tumpul terjadi, tubuh Anda akan mulai 

merunduk.  

Ini adalah satu-satunya saat Anda boleh menggerakkan tubuh dan 

meluruskannya.  
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Tapi jangan terlalu sering melakukan ini juga.  

Jika Anda melihat perhatian pikiran mulai memumpul, maka lebih 

tertariklah pada teman Anda; lihat dia melakukan hal-hal yang benar-

benar Anda hargai.  

Contohnya, Anda dapat menvisualisasikan saat-saat ketika mereka suka 

menolong dan dermawan, atau kesempatan lain ketika mereka membuat 

Anda gembira dan Anda tertawa dengannya.  

Ini dapat membantu meningkatkan ketertarikan dan energi Anda, dan 

kemudian ketumpulan itu akan mereda.  

Begitu Anda mulai meditasi ini, tolong mulai dengan duduk tidak kurang 

dari setengah jam.  

Sepuluh menit pertama, Anda mengirimkan Cinta-kasih ke diri sendiri.  

Lalu sisa waktunya, kirimkan Cinta-kasih ke teman spiritual Anda 

(ingatlah harus teman yang sama sepanjang waktu).  

Ketika meditasi Anda menjadi lebih baik dan Anda merasa lebih nyaman, 

Anda dapat duduk lebih lama (apapun yang pas untuk Anda dengan 

keterbatasan waktu Anda).  

Tapi jangan duduk kurang dari tiga puluh menit sehari di awalnya! Lebih 

lama jika Anda ada waktu.  

Meditasi Aktif 

Ini bukanlah meditasi pasif yang hanya dilatih ketika Anda duduk di 

kursi atau bantal meditasi.  

Ini adalah meditasi untuk dilakukan sepanjang waktu, terutama ketika 

Anda melakukan kegiatan Anda sehari-hari.  

Begitu sering kita berjalan ke sana sini dalam kabut mental yang terdiri 

dari pikiran-pikiran acak tanpa makna.  

Mengapa tidak mencoba untuk melakukan Meditasi Cinta-kasih 

kapanpun kita ingat?  

Ketika Anda berjalan dari rumah ke mobil, atau dari mobil ke tempat 

kerja, apa yang dilakukan pikiran Anda? Bersenandung; mungkin lebih 
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banyak pikiran tak berguna.  

Ini adalah saatnya Anda menyadari apa yang sedang dilakukan pikiran 

Anda pada saat ini dan melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu 

itu.  

Rilekskan keketatan di kepala/pikiran dan harapkan seseorang bahagia! 

Dalam kehidupan sehari-hari, tak penting kepada siapa Anda 

mengirimkan pikiran dan perasaan cinta.  

Bisa ke orang yang sedang berjalan di sebelah Anda, teman spiritual 

Anda, diri Anda sendiri, atau semua mahkluk.  

Kata kunci di sini adalah “mengirimkan cinta,” tersenyum dan merasakan 

harapan tulus itu.  

Lakukan ini sebanyak mungkin sepanjang hari.  

Semakin kita berfokus pada mengirimkan dan memancarkan cinta dan 

pikiran baik, semakin kita mempengaruhi dunia di sekitar kita dengan 

cara positif.  

Alhasil, pikiran menjadi terangkat dan gembira sekaligus. Bagus! 

Manfaat Cinta-Kasih 

Mempraktikkan Cinta-kasih mendatangkan banyak manfaat:  

Anda cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak.  

Ketika Anda bangun, Anda bangun dengan mudah dan cepat, dan tidak 

linglung lagi.  

Makhluk-mahkluk surgawi akan melindungi dan menjaga Anda.  

Manusia dan binatang menyukai Anda.  

Ketika Anda mempraktikkan Cinta-kasih, wajah Anda menjadi berkilau 

dan rupawan.  

Pikiran Anda menjadi menyatu dengan lebih cepat daripada tipe meditasi 

lain.  

Sebenarnya, Buddha lebih sering menyebut tentang Meditasi 

Kewaspadaan Cinta-kasih dan Empat Brahma Vihara (Cinta-kasih, Welas-
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asih, Kebahagiaan Tak-egois, dan Ketenang-seimbangan) daripada Beliau 

menyebut Meditasi Pernafasan.  

Anda dapat lihat Buddha pikir meditasi ini begitu penting.  

Cinta Kasih dan Nibbāna 

Mempraktikkan Meditasi Cinta-kasih dapat menuntun Anda langsung ke 

mengalami Nibbāna jika Anda mengikuti semua Brahma Vihara: yaitu, 

mempraktikkan Cinta-kasih, Welas-asih, Kebahagiaan Tak-egois, dan 

Ketenang-seimbangan. 

Ini disebutkan berkali-kali di dalam sutta-sutta (ceramah asli Buddha).  

Seringkali guru-guru lain mengatakan bahwa latihan ini saja tak 

menuntun meditator hingga mengalami Nibbāna.  

Ini benar.  

Tetapi ketika Meditasi Cinta-kasih dipraktikkan sebagai bagian dari 

Brahma Vihara, maka ini akan membawa meditator ke jhana (level 

meditasi) keempat.  

Inilah level yang Buddha upayakan agar dicapai oleh murid-muridnya 

yang berlatih meditasi.  

Level meditasi keempat adalah dimana meditator mengalami ketenang-

seimbangan yang mendalam.  

Menurut sutta-sutta, ada tiga jalan berbeda yang dapat diambil begitu 

meditator mencapai level ini.  

Jalan-jalan ini dapat membawa meditator langsung ke pengalaman 

Nibbāna.  

Kita tidak akan membahas itu dengan detil saat ini karena dapat 

menyebabkan kebingungan.  

Tapi jika Anda tertarik untuk mendapatkan informasi lebih, silakan mulai 

membaca sutta-sutta, misalnya Majjhima Nikaya sutta nomor 62 

“Mahārāhulovāda Sutta: Khotbah Panjang Nasihat kepada 

Rahula”.  
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Atau Anda dapat membaca Majjhima Nikaya sutta nomor 27 

“Cūḷahatthipadopama Sutta: Khotbah Pendek tentang Perumpamaan 

Jejak Kaki Gajah”. 

Saya dengan tulus berhadap instruksi-instruksi meditasi ini akan berguna 

bagi Anda dan dengan mempraktikkannya dengan cara ini, Anda akan 

mendapatkan manfaat besar dan menjalankan hidup yang bahagia dan 

sehat.  
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Anapanasati Sutta 

Majjhima Nikaya (Sutta Menengah) 

Pendahuluan 

1] Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Bhagavā 

sedang menetap di Sāvatthī di Taman Timur, di Istana 

ibunya Migāra, bersama dengan banyak siswa senior 

terkenal—Yang Mulia Sāriputta, Yang Mulia Mahā 

Moggallāna, Yang Mulia Mahā Kassapa, Yang Mulia Mahā 

Kaccāna, Yang Mulia Mahā Kotthita, Yang Mulia Mahā 

Kappina, Yang Mulia Cunda, Yang Mulia Anuruddha, Yang 

Mulia Revata, Yang Mulia Ānanda, dan para siswa senior 

terkenal lainnya. 

2] Pada saat itu para bhikkhu senior sedang mengajar dan 

memberikan instruksi kepada para bhikkhu baru;  

beberapa bhikkhu senior sedang mengajar dan 

memberikan instruksi kepada sepuluh bhikkhu baru,  

beberapa bhikkhu senior sedang mengajar dan 

memberikan instruksi kepada dua puluh bhikkhu baru, 

beberapa bhikkhu senior sedang mengajar dan 

memberikan instruksi kepada tiga puluh bhikkhu baru, 

beberapa bhikkhu senior sedang mengajar dan 

memberikan instruksi kepada empat puluh bhikkhu baru. 

Dan para bhikkhu baru itu, setelah diajari dan diberikan 

instruksi oleh para bhikkhu senior, telah mencapai tingkat-

tingkat keluhuran tinggi berturut-turut. 

3] Pada saat itu—hari Uposatha tanggal lima belas, pada 

malam purnama dalam upacara Pavāraṇā—Bhagavā duduk 
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di ruang terbuka dikelilingi oleh Sangha para bhikkhu.  

Kemudian, sambil mengamati keheningan Sangha para 

bhikkhu, Beliau berkata sebagai berikut: 

4] “Para bhikkhu, Aku puas dengan kemajuan ini.  

PikiranKu puas dengan kemajuan ini.  

Maka bangkitkanlah lebih banyak kegigihan lagi untuk 

mencapai yang belum tercapai, untuk memperoleh apa 

yang belum diperoleh, untuk menembus apa yang belum 

ditembus.  

Aku akan tetap berada di sini di Sāvatthī hingga bulan 

purnama Komudī di bulan ke empat.” 
Di bulan tambahan ini, para bhikkhu masih dapat berlatih meditasi, 

membuat jubah baru dan bersiap-siap untuk berperjalanan, atau 

mengajarkan Dhamma ke bhikkhu lain atau umat awam.  

Upacara Kathina juga dilakukan di bulan ini.  

Ini adalah waktunya bagi umat awam pria dan wanita untuk membuat 

karma baik ekstra dengan melatih kedermawanan mereka dengan 

mendanakan jubah dan peralatan lainnya bagi anggota Sangha.  

5] Para bhikkhu dari luar kota mendengar: “Bhagavā akan 

tetap berada di Sāvatthī hingga bulan purnama Komudī di 

bulan ke empat.”  

Dan para bhikkhu dari luar kota datang ke Sāvatthī untuk 

menemui Bhagavā. 

6. Dan para bhikkhu senior semakin intensif mengajar dan 

memberikan instruksi kepada para bhikkhu baru;  

beberapa bhikkhu senior mengajar dan memberikan 

instruksi kepada sepuluh bhikkhu baru,  
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beberapa bhikkhu senior mengajar dan memberikan 

instruksi kepada dua puluh bhikkhu baru, 

beberapa bhikkhu senior mengajar dan memberikan 

instruksi kepada tiga puluh bhikkhu baru, 

beberapa bhikkhu senior mengajar dan memberikan 

instruksi kepada empat puluh bhikkhu baru, 

Dan para bhikkhu baru itu, setelah diajari dan diberikan 

instruksi oleh para bhikkhu senior, mencapai tingkat-

tingkat keluhuran tinggi berturut-turut. 

7] Pada saat itu—hari Uposatha tanggal lima belas, pada 

malam purnama Komudī di bulan ke empat—Bhagavā 

duduk di ruang terbuka dikelilingi oleh Sangha para 

bhikkhu. Kemudian, sambil mengamati keheningan 

Sangha para bhikkhu, Beliau berkata sebagai berikut: 

8] “Para bhikkhu, kelompok (persamuan) ini bebas dari 

obrolan, kelompok ini bebas dari ocehan.  

Kelompok ini murni terdiri dari inti kayu. [10] 

Demikianlah Sangha para bhikkhu, demikianlah 

kelompok ini.  

Kelompok yang demikian adalah layak menerima 

pemberian, layak menerima keramahan, layak menerima 

persembahan, layak menerima penghormatan, lahan jasa 

yang tiada bandingnya di dunia ini—demikianlah Sangha 

para bhikkhu, demikianlah kelompok ini.  

Kelompok yang sedemikian sehingga pemberian kecil 

yang diberikan kepada kelompok itu akan menjadi besar 

dan pemberian besar menjadi lebih besar—demikianlah 

Sangha para bhikkhu, demikianlah kelompok ini.  
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Kelompok yang sedemikian yang jarang terlihat di dunia 

ini—demikianlah Sangha para bhikkhu, demikianlah 

kelompok ini.  

Kelompok yang sedemikian sehingga layak menempuh 

perjalanan sejauh banyak liga dengan membawa tas 

perjalanan untuk menemuinya—demikianlah Sangha para 

bhikkhu, demikianlah kelompok ini. 

9] “Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang adalah para Arahant dengan noda-noda dihancurkan, 

yang telah menjalani kehidupan suci, telah melakukan apa 

yang harus dilakukan, telah menurunkan beban, telah 

mencapai tujuan sejati, telah menghancurkan belenggu-

belenggu penjelmaan, dan sepenuhnya terbebaskan 

melalui pengetahuan akhir—para bhikkhu demikian ada 

dalam Sangha para bhikkhu ini. 

Inilah tahap dimana semua belenggu telah dihancurkan, sehingga 

mereka tidak akan pernah muncul lagi. Sepuluh belenggu (Samyojana) 

itu adalah: 

1. Keyakinan akan suatu diri atau jiwa yang kekal (Sakkayaditthi) 

2. Keraguan pada jalan yang benar (Vicikiccha) 

3. Kepercayaan bahwa pelafalan, doa dan ritual menuntun orang 

ke Nibbāna (Silabbataparamasa) 

4. Nafsu atau keserakahan (Kanasmaraga)  

5. Kebencian atau ketidaksukaan (Patigha)  

6. Keserakahan untuk keberadaan material-halus atau 

keberadaan tanpa-material (Ruparaga, Aruparaga)  

7. Kesombongan atau kebanggaan (Mana)  

8. Kemalasan atau kelambanan - ketumpulan pikiran (Middha) 

9. Kegelisahan atau gejolak pikiran (Uddhacca)  

10. Ketidak-tahuan (Avijja) 
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Tingkat akhir dari Arahat dideskripsikan seperti ini:  

Mereka adalah orang-orang yang telah menjalani 

kehidupan suci, telah meletakkan beban, telah mencapai 

tujuan sejati, telah menghancurkan belenggu-belenggu 

penjelmaan, dan sepenuhnya terbebaskan melalui 

pengetahuan akhir, bahwa mereka telah menyelesaikan 

tugas dengan tekun; mereka tak lagi mampu untuk lalai. 

(Majjhima Nikaya sutta nomor 70 “Kīṭāgiri Sutta: Di 

Kīṭāgiri” bagian 12). 

Anapanasati Sutta – Bagian 10  

10] “Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para 

bhikkhu yang, dengan hancurnya lima belenggu yang 

lebih rendah, akan muncul kembali secara spontan [di 

Alam Murni] dan di sana mencapai Nibbāna akhir, tanpa 

pernah kembali dari alam itu—para bhikkhu demikian ada 

dalam Sangha para bhikkhu ini. 

Tahap kesucian ini dinamakan Anagami dimana nafsu dan kebencian 

tidak lagi muncul dalam pikiran seseorang.  

Lima belenggu bagian bawah sudah dihancurkan, tetapi masih ada 

tugas yang harus diselesaikan.  

11] “Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para 

bhikkhu yang, dengan hancurnya tiga belenggu yang lebih 

rendah dan dengan melemahnya nafsu, kebencian, dan 

delusi, telah menjadi yang-kembali-sekali, hanya kembali 

satu kali ke alam ini untuk mengakhiri penderitaan—para 

bhikkhu demikian ada dalam Sangha para bhikkhu ini. 

Tahap kesucian ini dinamakan Sakadagami atau ‘yang terlahir satu kali 

lagi’.  
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Mereka telah melepaskan kepercayaan pada jiwa yang kekal, pada 

kepercayaan bahwa seseorang dapat mencapai pencerahan dengan 

pelafalan dan memanjatkan doa dan ritual, dan mereka telah 

melepaskan keraguan pada Jalan ini.  

Selain itu, orang yang telah mencapai tahap ini telah sangat 

melemahkan nafsu dan kebencian, serta belenggu-belenggu lainnya.  

12] “Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para 

bhikkhu yang, dengan hancurnya tiga belenggu yang lebih 

rendah, adalah para pemasuk-arus, tidak mungkin lagi 

jatuh ke dalam kesengsaraan, pasti [mencapai kebebasan], 

mengarah menuju pencerahan—para bhikkhu demikian 

ada dalam Sangha para bhikkhu ini. 

Orang yang telah mencapai tahap pencerahan ini disebut Sotapanna 

atau ‘pemasuk arus’.  

Mereka telah melepaskan tiga belenggu bagian bawah; mereka tidak 

akan terlahir di alam rendah lagi.  

Kelahiran paling rendah adalah sebagai manusia, dan paling banyak 

mereka akan mengalami tujuh kelahiran sebelum mencapai Nibbāna 

akhir.   

13] “Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para 

bhikkhu yang berdiam dengan menekuni pengembangan 

empat landasan kewaspadaan [11]—para bhikkhu 

demikian ada dalam Sangha para bhikkhu ini. 

Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni empat jenis usaha benar—

para bhikkhu demikian ada dalam Sangha para bhikkhu 

ini.  

Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni empat landasan kekuatan 
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spiritual—para bhikkhu demikian ada dalam Sangha para 

bhikkhu ini.  

Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni lima indera—para 

bhikkhu demikian ada dalam Sangha para bhikkhu ini.  

Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni lima kekuatan—para 

bhikkhu demikian ada dalam Sangha para bhikkhu ini.  

Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni tujuh faktor pencerahan—

para bhikkhu demikian ada dalam Sangha para bhikkhu 

ini.  

Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni Jalan Mulia Berunsur 

Delapan—para bhikkhu demikian ada dalam Sangha para 

bhikkhu ini.  

Daftar ini biasanya disebut Tiga Puluh Tujuh Prasyarat Pencerahan, 

yaitu: 

 Empat Landasan Kewaspadaan  

 Empat Jenis Upaya Benar 

 Empat Landasan Kekuatan Batin 

 Lima Kemampuan (Fakultas) 

 Lima Kekuatan 

 Tujuh Faktor Pencerahan 

 Jalan Mulia Berunsur Delapan 

Ke-37 itu dijelaskan dalam Majjhima Nikaya sutta nomor 77 

“Mahāsakuludāyi Sutta: Khotbah Panjang kepada Sakuludāyin” 

sebagai cara-cara untuk mengembangkan kondisi-kondisi yang 

bermanfaat. 
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Sutta ini menjelaskan tentang kualitas-kualitas Buddha, 

mendemonstrasikan bagaimana murid-muridnya menjunjung, 

menghormati, menghargai dan memuliakan Beliau serta hidup 

bergantung padaNya.  

Kita akan membahas arti-arti dari istilah-istilah ini.  

Empat Landasan Kewaspadaan, Tujuh Faktor Pencerahan dan Jalan 

Mulia Berunsur Delapan akan didiskusikan belakangan. 

Empat Jenis Upaya Benar 

 “Kemudian, Udāyin, Aku telah menyatakan kepada para 

siswaKu jalan untuk mengembangkan empat jenis usaha 

benar. Di sini seorang bhikkhu membangkitkan 

antusiasme untuk tidak memunculkan kondisi-kondisi 

jahat yang tidak bermanfaat yang belum muncul, dan ia 

berusaha, membangkitkan kegigihan, mengerahkan 

pikirannya, dan berupaya.” 

Selain antusiasme, kata Pali ‘chanda’ juga berarti ketertarikan atau 

antusiasme yang gembira atau baik.  

Keinginan jenis ini adalah baik karena tidak ada nafsu-keinginan di 

pikiran saat itu.  

Pikiran yang mengarah ke objek baik seperti kebahagiaan mempunyai 

kualitas ketertarikan yang gembira.  

Oleh karena itu, upaya benar yang pertama adalah  mengembangkan 

pikiran yang memiliki ketertarikan dan antusiasme gembira, sehingga 

pikiran menjadi jernih dan bebas dari keadaan-keadaan tidak baik.  

Kebahagiaan tumbuh ketika pikiran tersenyum dan gembira dalam 

kehidupan sehari-hari serta saat meditasi duduk.  

Alhasil, pikiran akan lebih terangkat dan baik saat itu.  
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Akhir-akhir ini, empat jenis upaya ini biasanya disebut empat upaya 

benar.  

Beberapa guru meditasi meminta meditator untuk menggunakan 

upaya keras untuk mencatat apa yang terjadi di saat kini. 

Tetapi sutta ini dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud 

bukanlah upaya keras seperti itu.  

Kewaspadaan dengan ketertarikan dan antusiasme gembira, yaitu 

memiliki pikiran tersenyum menuntun ke pikiran yang menerima, 

ringan, dan terbuka tanpa ketegangan apapun.  

Inilah definisi tepat untuk upaya benar, dan menurut sutta ini, 

sebenarnya upaya benar ini tidak ada hubungan sama sekali dengan 

mencatat suatu fenomena hingga fenomena itu berhenti.  

Ia membangkitkan antusiasme untuk meninggalkan 

kondisi-kondisi jahat yang tidak bermanfaat yang telah 

muncul, dan ia berusaha, membangkitkan kegigihan, 

mengerahkan pikirannya, dan berupaya. 

Upaya benar yang kedua mengajarkan seseorang untuk meninggalkan 

keadaan-keadaan emosional berat seperti kemarahan, kesedihan, iri 

hati, kekhawatiran, stres, panik, depresi, ketakutan dan lainnya, serta 

menggantikan mereka dengan pikiran tersenyum, yang merilekskan 

bahkan ketegangan terhalus sekalipun.  

Ini adalah kondisi-kondisi baik dari ketertarikan dan antusiasme 

gembira.  

Dengan memupuk pikiran tersenyum seperti ini, meditator mengatasi 

identifikasi egonya dengan kondisi-kondisi ini yang menganggap ini 

adalah “saya/diri saya/milik saya”.  

Rasa humor terhadap diri sendiri juga penting untuk dikembangkan 

ketika berjalan di jalan spiritual.  
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Ia membangkitkan antusiasme untuk memunculkan 

kondisi-kondisi bermanfaat yang belum muncul, dan ia 

berusaha, membangkitkan kegigihan, mengerahkan 

pikirannya, dan berupaya. 

Ini berarti melihat bahwa pikiran memunculkan ketertarikan dan 

antusiasme gembira saat keadaan-keadaan bermanfaat tidak ada dalam 

pikiran.  

Dengan kata lain, memupuk kewaspadaan berarti memupuk pikiran 

yang gembira dan tersenyum. 

Bahkan ketika ada pikiran netral yang hanya memikirkan ini dan itu, 

ini adalah waktunya untuk berlatih tersenyum di pikiran dan 

merasakan ketertarikan dan antusiame gembira.  

Ia membangkitkan antusiasme untuk mempertahankan 

kelangsungan, ketidak-lenyapan, memperkuat, 

meningkatkan, dan memenuhi dengan pengembangan atas 

kondisi-kondisi yang bermanfaat yang telah muncul, dan 

ia berusaha, membangkitkan kegigihan, mengerahkan 

pikirannya, dan berupaya. Dan dengan demikian banyak 

siswaKu berdiam setelah mencapai pemenuhan dan 

kesempurnaan pengetahuan langsung. 

Upaya benar yang keempat merujuk pada latihan terus-menerus, 

tidak hanya ketika meditasi formal namun juga dalam kegiatan 

sehari-hari.  

Upaya benar ini adalah apa yang disebut 6R dan ini perlu dilakukan 

terus-menerus ketika meditator melakukan meditasi duduk mereka 

dan ketika meditator melakukan kegiatan sehari-hari.  

Pernah beberapa murid bertanya pada penulis: “Bagaimana orang bisa 

mencapai Nibbāna dengan melakukan tersenyum dan mempunyai 

ketertarikan gembira?” 
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Mereka kira pertanyaan ini sangat mendalam, karena mereka 

diberitahu bahwa hanya dengan selalu mengamati sakit dan 

penderitaan sepanjang waktulah yang akan membantu mereka 

mencapai Nibbāna.  

Murid-murid ini tidaklah mempraktikkan bagaimana menjadi ringan 

dan bahagia seperti yang diajarkan Guru Buddha.  

Penulis menjawab mereka dengan menanyakan pertanyaan sangat 

detail: 

1. “Bagaimana Anda bisa mencapai Nibbāna tanpa tersenyum 

dan tanpa memiliki ketertarikan gembira di pikiran Anda?” 

2. “Bukankah gembira adalah salah satu faktor pencerahan?” 

3. “Tidakkah Buddha menyatakan, 'Kita adalah Yang Bahagia'?” 

4. “Tidakkah kita harus mengikuti instruksi Buddha untuk 

memiliki pikiran baik dan terangkat?” 

5. “Tanpa kebahagiaan, dapatkah seorang meditator mempunyai 

pikiran terangkat?” 

Di sinilah orang menyadari pentingnya mengembangkan pikiran yang 

tersenyum dan mempunyai ketertarikan gembira tentang bagaimana 

pikiran bekerja.  

Ketika mereka memiliki ketertarikan gembira terhadap bagaimana 

pikiran bekerja dan mereka memiliki senyuman, mereka tidak begitu 

berat dan kesal ketika hal-hal menjadi sulit dan muncullah perubahan 

perspektif sejati terhadap kehidupan secara umum.  

Ini karena tidak banyak kemelekatan-ego (atta) dan meditator mulai 

melihat situasi-situasi dalam hidup dengan lebih jelas.  

Ketika pikiran tidak tersenyum dan tidak ada ketertarikan gembira, 

semua hal menjadi berat dan semua keadaan mental dan pikiran 

menjadi depresif.  

Pikiran menjadi terlalu serius dan mengandung banyak nafsu 
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keinginan (ketegangan dan keketatan) dan mengambil segalanya 

secara tidak jernih, secara sangat personal, dan secara negatif.  

Contohnya, seandainya Anda sedang gembira dan saya datang 

memberi Anda sekuntum mawar.  

Anda mungkin akan menerima mawar itu dan mengagumi warna, 

bentuk dan wanginya.  

Anda akan pikir, “Bunga ini cantik! Memandanginya membuatku 

makin gembira.” 

Tetapi jika Anda sedang depresi atau marah, dan saya datang memberi 

Anda mawar yang sama, pikiran Anda mungkin malah melihat 

durinya. 

Anda mungkin bahkan akan berpikir, “Aduh! Mawar ini jelek sekali. 

Aku benci mawar!” 

Saat itu, Anda hanya bisa melihat durinya.  

Tetapi, faktanya adalah itu adalah mawar yang sama.  

Yang berbeda hanyalah perspektif Anda.  

Ketertarikan gembira dan tersenyum membantu membuat dunia 

seputar Anda menjadi tempat yang lebih indah.  

Namun, ini tidak berarti kita tidak akan mengalami cobaan dan 

masalah.  

Dengan berlatih, meditator akan mengubah perspektif mereka menjadi 

pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kebaikan, dan 

masalah sebesar gunung akan bagaikan gundukan kecil di jalan.  

Inilah keajaiban memiliki kebahagiaan yang muncul dengan 

menggunakan Upaya Benar untuk mengubah perspektif kita! 
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Empat Landasan Kekuatan Batin 

Kemudian, Udāyin, Aku telah menyatakan kepada para 

siswaKu jalan untuk mengembangkan empat landasan 

kekuatan batin. Di sini seorang bhikkhu mengembangkan 

landasan kekuatan batin yang terdapat dalam penyatuan 

pikiran yang muncul dari antusiasme dan usaha penuh 

tekad.  

 ‘Kekuatan batin’ pertama merujuk ke antusiasme dan keinginan 

bermanfaat (wholesome). Ini mengacu pada perhatian pikiran yang 

berkutat di sesuatu tanpa ada nafsu keinginan di dalamnya.  

Dalam bahasa Pali, ini disebut “chanda.” 

Keinginan bermanfaat (chanda) berarti perhatian pikiran dengan 

lembut diarahkan ke tersenyum dan tinggal bersama objek meditasi 

sebanyak mungkin dengan antusiasme sejati.  

Ketika meditator mulai melihat BAGAIMANA Sebab Musabab yang 

Saling Bergantungan dan Empat Kebenaran Mulia benar-benar bekerja, 

mereka mendapatkan kepercayaan diri bahwa mereka benar-benar 

semakin maju dalam perjalanan menuju pencerahan! 

Penemuan-penemuan ini membantu meditator untuk merasa asyik saat 

meditasi.  

Meditator menjadi terus ingin tahu dan bertanya, “Apa yang akan 

terjadi kemudian?” atau seperti Yang Mulia Suzuki Roshi namakan 

“pikiran pemula.” 

Ini bertolak belakang dengan “saya sudah lihat ini sebelumnya dan 

saya tahu apa yang akan muncul selanjutnya.” 

Ketika ini dicapai, meditator mulai melihat kemajuan nyata dalam 

meditasinya, dan kemudian segala hal dalam kehidupan menjadi 

bagian dari praktik ini, dan dengan begitu pikiran menjadi semakin 

terbuka dan siap belajar Dhamma yang disampaikan oleh Buddha 
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kepada kita.  

Ia mengembangkan landasan kekuatan batin yang terdapat 

dalam penyatuan pikiran yang muncul dari energi dan 

usaha penuh tekad.  

Pengembangan energi sangatlah menarik, karena ini perlu sering 

dilakukan oleh meditator yang tulus.  

Ketika pikiran meditator tajam, mereka dengan mudah menyadari 

ketika energi mereka menjadi loyo dan perhatian mereka lepas dari 

objek meditasi.  

Inilah saatnya kemalasan dan kelambanan mengambil alih, dan pikiran 

meditator menjadi sangat lelah dan mengantuk.  

Di sisi lain, ketika energi meditator menjadi terlalu kuat dan 

kegelisahan datang, pikiran meditator menjadi gelisah oleh pikiran 

tentang berbagai hal.  

Yang perlu diketahui adalah perlu sering memonitor energi.  

Meditator belajar untuk mengenali bagaimana energi berubah dan 

bagaimana mengatur jumlah energi yang digunakan untuk tetap 

bersama objek meditasi dengan seimbang.  

Ketika meditator mulai masuk ke jhana-jhana Arupa (jhana-jhana tanpa 

bentuk), keterampilan ini menjadi sangat diperlukan untuk tinggal di 

dalam alam tertentu dengan keseimbangan pikiran yang tepat, 

mengatur sedikit jumlah energi ke arah ini atau itu, sehingga perhatian 

pikiran tetap tajam dan waspada.  

Ini adalah cara lain bagaimana gangguan membantu seseorang 

mengenali bagaimana pikiran bisa menjadi rumit dan mereka 

mengajarkan BAGAIMANA nafsu keinginan muncul.  

Ia mengembangkan landasan kekuatan batin yang terdapat 

dalam penyatuan pikiran yang muncul dari kemurnian 
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pikiran dan usaha penuh tekad. 

Kekuatan spiritual ketiga adalah belajar bagaimana mengembangkan 

“kemurnian pikiran” sejati. 

Ini berarti meditator perlu melatih 6R setiap kali perhatian pikiran 

teralihkan. Mengapa?  

Karena ketika ia menggunakan 6R dengan mengalir dan mulus, ia 

melepaskan ketegangan atau keketatan yang disebabkan oleh nafsu 

keinginan, dan ia sedang memurnikan pikiran! 

Ketika tidak ada nafsu keinginan di dalam perhatian pikiran, inilah 

yang dianggap oleh Buddha sebagai sepenuhnya murni dan bebas dari 

kemelekatan.  

Ketika meditator melepaskan nafsu keinginan, saat itu tak ada bentuk-

bentuk pikiran di dalam pikiran dan perhatian pikiran menjadi luar 

biasa terang, jernih dan waspada.  

Buddha menamai jenis perhatian ini sebagai melihat dengan “Mata 

Kebijaksanaan.” 

Jenis pikiran ini dipandang sebagai pikiran tanpa gangguan sama 

sekali.  

Yaitu tanpa adanya pengalih dan tanpa adanya kepercayaan pada diri 

personal (atta).  

Kekosongan sejati ini dijelaskan dengan mendalam oleh Buddha dalam 

Majjhima Nikaya sutta nomor 121 “Cūlasuññata Sutta: Khotbah Pendek 

tentang Kekosongan”, bagian 4, yang mengatakan 

Demikianlah ia menganggapnya sebagai kosong dari apa 

yang tidak ada di sana, tetapi sehubungan dengan apa 

yang ada di sana ia memahami apa yang ada di sana 

sebagai berikut: ‘Ini ada.’  

Demikianlah, Ānanda, ini adalah masuknya ia ke dalam 
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kekosongan, yang asli, tidak menyimpang, dan murni. 

Ia mengembangkan landasan kekuatan batin yang terdapat 

dalam penyatuan pikiran yang muncul dari investigasi dan 

usaha penuh tekad. 

Kekuatan spiritual yang keempat adalah belajar 

bagaimana mengembangkan suatu bentuk investigasi ala 

Buddha.  

Ingatlah: meditasi bukanlah memikirkan atau menganalisa apapun, 

tetapi meditasi adalah tentang mengembangkan kesadaran meditator 

terhadap BAGAIMANA perhatian pikiran tinggal di momen kini dan 

kemudian melampaui itu, hingga sampai di penerimaan penuh cinta.  

Meditasi adalah keheningan saat bentuk pikiran—dengan segala 

gambar dan kata-kata—seluruhnya berhenti.  

Itu adalah pikiran yang bebas dari nafsu keinginan, yang mengamati 

dengan “mata kebijaksanaan” dengan teliti bagaimana hal-hal bekerja, 

yaitu pikiran yang benar-benar mengamati dan waspada.  

Bagaimana Memurnikan Pikiran 

Bentuk meditasi ini ternyata adalah mengenai penyatuan pikiran yang 

lembut dan penuh kesadaran, bukan proses konsentrasi satu titik.  

Sementara, pikiran yang dikembangkan dengan tidak tepat 

menggunakan konsentrasi absorpsi: 

 menimbulkan ketegangan dan keketatan di pikiran dan tubuh; 

 membuat perhatian pikiran yang terlalu fokus; 

 pikiran dan tubuh berkontraksi, yang adalah suatu bentuk 

penolakan; 

 memotong dan menekan gangguan-gangguan; 

 menciptakan resistensi sambil mendukung keyakinan salah 
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terhadap adanya aku pribadi (atta); 

 tanpa kesadaran tentang bagaimana nafsu keinginan muncul.  

Sebaliknya, pikiran yang dikembangkan dengan tepat 

menggunakan Meditasi Ketenangan Kebijaksanaan dan 

Pandangan Terang(TWIM): 

 berjalan tanpa ketegangan atau keketatan; 

 membuka perhatian pikiran seseorang dan mempertajam 

kesadaran; 

 mengembangkan perhatian pikiran;  

 mengizinkan gangguan-gangguan tanpa menimbulkan konflik; 

 membuka ke observasi impersonal (anatta) yang lebih luas; 

 melihat dan mengerti BAGAIMANA nafsu keinginan muncul. 

Dengan cara ini, semua pandangan tentang Aku/Diriku/Milikku dan 

konsep-konsep serupa (atta) dilepas dan sifat alami dari segala 

keberadaan secara natural dilihat melalui mata Dhamma.  

 Pikiran meditatif sejati dapat menjadi sangat tenang dan menyatu 

tanpa adanya penekanan, pengucilan, atau resistensi di dalamnya, 

 Pikiran meditatif sejati melihat BAGAIMANA perhatian pikiran 

berpindah dari ‘nafas dan rileks’ atau ‘metta dan rileks’, menjadi 

kepada munculnya pengalih atau pemikiran,  

 Pikiran meditatif sejati, dengan mempraktikkan 6R, 

menitikberatkan pada Upaya Benar, 

 melihat betapa pentingnya untuk mengenali BAGAIMANA 

gangguan-gangguan muncul 

 dan melalui repetisi dari munculnya gangguan-gangguan itu, 

mereka mulai mengajari meditator tentang bagaimana nafsu 
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keinginan terjadi.  

 Pikiran meditatif sejati melihat BAGAIMANA proses impersonal 

dari Sebab Musabab yang Saling Berkaitan ini sesungguhnya 

terjadi. 

Inilah BAGAIMANA ‘pemurnian pikiran’ dan ‘investigasi yang tepat’ 

dikembangkan.  

Kebiasaan menyelidiki pengalaman seseorang adalah faktor yang 

sangat penting dalam perkembangan spiritual kita.  

Ketika seseorang terperangkap oleh rasa sakit, pengalih, atau 

gangguan apapun, mereka harus mampu melihat bagaimana pikiran 

bereaksi terhadap situasi tersebut.  

Mengatasi Kemalasan dan Kelembaman 

Kemalasan dan Kelembaman terjadi ketika meditator mengalami 

munculnya rasa mengantuk dan rasa kurang tertarik ketika 

bermeditasi.  

Cara untuk mengatasi rasa kantuk adalah dengan perhatian lebih, 

dengan ketertarikan yang penuh kegembiraan pada objek meditasi.  

Seseorang harus mencoba untuk melihat sendiri BAGAIMANA pikiran 

mereka teralih ke mengantuk itu.  

Pertanyaan: BAGAIMANA sebenarnya perhatian pikiran kehilangan 

perhatiannya pada objek meditasi? Apa terjadi sebelumnya? 

Jawaban: Pikiran mulai berpikir ini dan itu, tanpa kembali ke ‘nafas 

dan rileks’ atau ‘metta dan rileks’. 

Pertanyaan: Apa yang terjadi kemudian? 

Jawab: Pikiran kemudian menjadi agak bermimpi. 

Tanya: Lalu apa yang terjadi kemudian? 
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Jawab: Postur duduk meditator mulai merunduk.  

Tanya: Apa yang terjadi kemudian? 

Jawab: Kepala meditator mulai terangguk-angguk naik turun, dan 

kemalasan dan ketumpulan telah benar-benar masuk.  

Saat ini, meditator harus memberikan ketertarikan tulus pada objek 

meditasi mereka dan mampu melihat proses ini terjadi. 

Dengan ketertarikan tulus seperti ini, meditator akan meningkatkan 

upaya dan energi mereka ke dalam praktik. 

Ketika meditator menyadari BAGAIMANA perhatian pikiran pertama-

tama terperangkap oleh gangguan dan mereka meng-6R-nya, mereka 

akan melepaskannya lebih cepat dan tidak terperangkap terlalu lama.  

Jika meditator meluruskan punggung hingga hampir terlalu tegap, tapi 

tidak setegap hingga membuat punggung sakit, maka meditator akan 

lebih mudah menyadari ketika punggung mereka mulai merunduk; 

mereka melihat ini dan meluruskan postur mereka. 

Saat itu, meditator telah meningkatkan kewaspadaan mereka dan tidak 

akan terlalu terperangkap seperti sebelumnya. 

Dengan kewaspadaan yang semakin meningkat, meditator dapat mulai 

melihat hal-hal lain ketika mereka muncul dan kemalasan dan 

ketumpulan akan memudar dengan sendirinya.  

Satu hal lain yang dapat sangat membantu adalah jika meditator telah 

duduk minimal 30 menit, ia sebaiknya bangun dan melakukan 

meditasi jalan.  

Ia dapat memilih satu tempat yang datar dimana ia dapat berjalan 

lurus sekitar 10 hingga 12 meter.  

Mula-mula ia berjalan maju hingga ujung, dan berhenti.  

Lalu, tanpa membalikkan badan, mulailah berjalan mundur – sambil 
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tetap bersama objek meditasinya.  

Ketika sampai ke ujung jalan, mulai berjalan maju lagi hingga ujung 

depan dan berhenti, lalu berjalan mundur lagi.  

Lakukan ini selama minimum 20 menit dan berjalanlah dengan 

kecepatan normal hingga cepat. 

Tujuannya adalah agar meditator mendapatkan energi, berjalan dengan 

kecepatan normal hingga cepat membuat tubuh berolahraga sehingga 

aliran darah dapat berjalan lancar lagi.   

Meditator kemudian kembali ke meditasi duduk mereka sembari tetap 

tinggal bersama ‘nafas dan rileks’ atau ‘metta dan rileks’, dan 

kemudian meditasi duduk mereka tidak lagi mengalami kemalasan.  

Tolong ingat. Perhatian pikiran mungkin di-ping-pong bolak-balik dari 

objek meditasi ke rasa mengantuk.  

Semakin terang (dalam arti benar-benar terang oleh cahaya matahari 

atau lampu) dan adanya ketertarikan gembira dan rasa ingin tahu 

tentang bagaimana pikiran bekerja, semakin cepat pula meditator akan 

melepaskan gangguan kemalasan dan kelembaman ini.  

Memahami dan Mengelola Sakit 

Dengan cara serupa, ketika sakit muncul, meditator tidak 

mengarahkan perhatian pikiran ke rasa sakit itu.  

Meditator dapat melihat bagaimana pikiran punya penolakan 

(ketidaksukaan) pada sensasi itu hanya saat perhatian pikiran ditarik 

ke rasa sakit itu.  

Ketika meditator mulai berpikir tentang sakit itu atau terlibat dengan 

sakit itu, maka itu menyebabkan rasa sakit membesar dan semakin 

intens.  

Ingatlah, setiap kali meditator berupaya mengontrol atau memaksa 
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mengusir rasa sakit dengan pikiran mereka atau berupaya membuat 

rasa sakit berubah menjadi seperti apa yang mereka mau, sebenarnya 

saat itu meditator mengidentifikasikan diri secara pribadi dengan 

sensasi itu dan dengan ketidak-sukaan personal mereka pada situasi 

itu, yang akan membuat sensasi itu semakin besar dan intens.  

Meditator mencoba mengontrol perasaan mereka dengan bentuk-

bentuk pikiran, dan lagi-lagi, ini hanya akan membuat perasaan itu 

lebih besar daripada sebelumnya.  

1) R/M pertama adalah langkah Recognize (Mengenali) 

Ini adalah saat meditator menyadari adanya perubahan dalam 

ketegangan dan keketatan di pikiran dan tubuh mereka ketika sensasi 

muncul dan menjadi semakin intens;  

2) R/M kedua adalah langkah Release (Melepaskan) 

Meditator melepaskan pikiran berpikir, yang menverbalisasi 

(memberikan kata-kata) pada pengalih-pengalih ini (sakit, 

gangguan, perasaan berat, dll); 

3) R/M ketiga adalah langkah Relax (Merilekskan) 

Meditator merilekskan pikiran dan melepaskan ikatan mental erat yang 

menggenggam sensasi itu, dan merilekskan keketatan di kepala, 

sehingga pikiran secara alami menjadi tenang;  

4) R/M keempat adalah langkah Re-smile (Manis 

tersenyum lagi) 

Ini adalah saat meditator tersenyum dan membangkitkan 

objek yang baik;  

5) R/M kelima adalah langkah Return (Mengembalikan) 

Ini berarti meditator mengarahkan perhatian pikirannya kembali ke 

objek meditasi; 



174 |  L i f e  i s  M e d i t a t i o n ,  M e d i t a t i o n  i s  L i f e  

 

6) R/M keenam adalah langkah Repeat (Mengulang) 

Meditator mengulang siklus ini sesering yang dibutuhkan dengan 

tinggal bersama objek meditasi sampai pengalih lain muncul.  

Ini adalah siklus meditasi 6R sedang beraksi, dan ini harus dilakukan 

terus menerus hingga rasa sakit tak lagi menarik perhatian pikiran 

Anda ke sana.  

Ini jauh berbeda dari beberapa instruksi meditasi lain, dimana 

meditator diminta untuk memberikan perhatian mereka di tengah rasa 

sakit dan mencatatnya sebagai “sakit...sakit...sakit...” 

Perhatian pada rasa sakit ini membuat rasa sakit itu menjadi semakin 

besar dan semakin lama! 

Tetapi sifat alami dari rasa sakit adalah tidak menyenangkan, sehingga 

meditator yang berlatih mencatat seperti ini akan mempunyai tendensi 

untuk mengetat dan mengeraskan perhatian pikiran mereka setiap kali 

perhatian itu ditempatkan pada rasa sakit.  

Ini menyebabkan ketegangan di pikiran dan kepala (tubuh) terbiasa 

muncul.  

Dengan cara ini, meskipun mereka dapat terus mengamati rasa sakit 

itu, pikiran mereka mengeras secara bertahap karena adanya 

kepercayaan salah pada diri personal, yang dalam hal ini adalah nafsu 

keinginan dan kemelekatan pada ‘rasa sakit saya’ yang tidak 

dimengerti oleh meditator dan ia juga tidak melihat jelas 

BAGAIMANA rasa sakit ini muncul.  

Perhatian pikiran yang mengeras ini sebenarnya adalah ‘nafsu 

keinginan’, dan bentuk-bentuk pikiran tentangnya dinamakan 

‘kemelekatan’. 

Meskipun meditator-meditator ini pada akhirnya, suatu hari, mungkin 

mengembangkan cukup ketenang-seimbangan untuk mengatasi 

pengalihan-pengalihan yang disebabkan oleh rasa sakit saat meditasi, 
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ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan dengan penuh 

penderitaan.  

Dengan kata lain, pendekatan konsentrasi satu titik ini menuntun 

menjauh dari realisasi sejati dari BAGAIMANA “nafsu keinginan” 

muncul dan BAGAIMANA meditator dapat mengizinkannya berhenti.  

Meditator akhirnya akan dengan jernih mengerti tujuan dari landasan 

spiritual investigasi (dhammavicaya):  

Investigasi adalah untuk memurnikan pikiran dengan mengizinkan 

segala yang terjadi di momen saat ini ada di sana tanpa mencoba 

melawan, mengontrol, atau menganggunya dengan cara apapun.  

Penerimaan-penuh-cinta dan kesabaran (yang didefinisikan dalam 

kamus Inggris berarti tanpa-kebencian) dengan momen kini adalah 

jalan mencapai Nibbāna.  

Inilah yang dikatakan sering Buddha di banyak kesempatan! 

Lima Kemampuan 

“Kemudian, Udāyin, Aku telah menyatakan kepada para 

siswaKu jalan untuk mengembangkan lima kemampuan 

spiritual.  

Di sini seseorang mengembangkan kemampuan keyakinan 

(saddha) yang menuntun ke kedamaian, menuntun ke 

pencerahan.” 

Kemampuan “keyakinan (faith)“ juga dinamakan kemampuan 

“kepercayaan (confidence).” 

Ketika meditator menjadi tertarik pada melepaskan sakit kehidupan, 

rasa ingin tahu mereka membesar.  

Lalu, mereka mulai mencari guru meditasi.  

Jika meditator itu cukup beruntung untuk dapat belajar dari guru yang 
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kompeten yang mengajarkan bagaimana Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan benar-benar terjadi, mereka akan mulai melihat bahwa 

cara mereka melihat dunia mengalami beberapa perubahan halus.  

Ketika meditator mulai melihat dan mengerti ini melalui praktik 

langsung, keyakinan mereka akan tumbuh dan mereka akan 

menggunakan kesabaran ini di kehidupan sehari-hari! 

Alhasil, antusiasme meditator terhadap praktik ini menjadi semakin 

menetap dan mereka akan ingin lebih sering berlatih! 

Ia mengembangkan kemampuan energi (viriya), yang 

menuntun ke kedamaian, menuntun ke pencerahan. 

Ketika keyakinan seseorang tumbuh, mereka secara alami menaruh 

semakin banyak energi ke dalam praktik mereka.  

Meditator mulai duduk sedikit lebih lama dan pikiran mereka menjadi 

sedikit lebih jernih.  

Meditator perlu menyadari bahwa selama meditasi, perlu mengatur 

jumlah energi yang mereka letakkan dalam mengamati. 

 Jika pikiran menjadi melayang atau tumpul, maka paling baik 

untuk meningkatkan level perhatian dan ketertarikan dalam 

mengobservasi. 

 Jika pikiran menjadi gelisah, maka meditator mungkin perlu 

merilekskan jumlah energi yang mereka gunakan dalam 

mengobservasi.  

Ketika kegelisahan muncul, meditator harus memastikan untuk tidak 

menggerakkan tubuh sama sekali, untuk alasan apapun.  

Tentu saja, menggerakkan tubuh adalah hal pertama yang ingin Anda 

lakukan ketika gelisah! Tapi tetaplah diam.  

Paling baik adalah duduk tanpa bergerak dan membangkitkan 

perasaan damai dan tenang yang tulus.  
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Ini akan membantu pikiran tenang kembali.  

Berapa Lama Seharusnya Meditator Duduk? 

Bagi pemula, disarankan untuk duduk tidak kurang dari 30 menit 

setiap kali duduk. 

Ketika meditasi duduknya baik, maka tolong tetaplah duduk selama 

mungkin.  

Meditasi duduk yang baik adalah ketika perhatian pikiran mampu 

berada bersama objek meditasi untuk beberapa saat.  

Baik untuk duduk semakin lama setiap kali dan tidak khawatir untuk 

melekat pada meditasi duduk.  

Satu-satunya cara menjadi melekat pada meditasi adalah 

memikirkannya dan tidak menggunakan 6R dengan cara yang benar.  

Tak ada salahnya duduk bermeditasi untuk waktu yang lama selama 

meditator tidak menyakiti diri mereka sendiri secara fisik dan 

mendapatkan olahraga yang cukup.  

Duduk selama satu, dua atau tiga jam itu baik jika meditator siap 

untuk duduk dengan nyaman selama itu.  

Tidaklah baik mendorong diri atau memaksa untuk duduk lebih lama. 

Meditator harus ingat bahwa ini adalah proses natural dan mencoba 

untuk duduk terlalu lama akan menyebabkan masalah fisik ketika ia 

berusaha terlalu keras.  

Jika meditator duduk dengan postur tertentu yang menyebabkan rasa 

sakit selalu  muncul, maka mereka hanya menyebabkan 

ketidaknyamanan yang tidak perlu bagi diri sendiri.  

Tolong jangan duduk dengan posisi itu lagi.  

Ubahlah posisi tubuh Anda.  
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Apa itu Sakit Meditasi?  

Ada dua jenis sakit yang berbeda yang mungkin dialami meditator saat 

bermeditasi.  

Ada “rasa sakit sungguhan” dan ada “rasa sakit meditasi”.  

Cara membedakannya adalah:  

Sakit Sungguhan 

Ketika meditator melakukan meditasi duduknya dan suatu rasa sakit 

muncul, rasa sakit itu kadang bisa cukup kuat.  

Ketika meditator bangun dari meditasi duduk, jika rasa sakit itu masih 

ada atau bertambah parah maka tolong jangan duduk dengan cara itu 

lagi.  

Ini adalah ‘rasa sakit sungguhan’, dan ini dapat menyebabkan masalah 

fisik bagi meditator jika mereka terus duduk dengan cara itu.  

Meditasi tidaklah untuk merusak fisik.  

Ini bukan tentang menahan sakit dan membuat diri menderita! 

Ini tentang melihat kealamian BAGAIMANA Sebab Musabab yang 

Saling Bergantungan benar-benar terjadi.  

Meditator tidak harus menyiksa diri atau merusak diri; itu adalah 

latihan tidak terampil. 

Mencari postur yang menyebabkan sangat sedikit rasa sakit adalah 

yang terbaik! 

Kadang duduk di kursi bisa melegakan rasa sakit.  

Jika meditator sudah duduk di kursi dan rasa sakit sungguhan muncul, 

maka carilah kursi lain yang lebih nyaman atau lakukan meditasi 

berdiri.  

Jika postur ini lebih nyaman, maka terus gunakan postur ini.  
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Satu hal yang sering terjadi pada meditator adalah: mereka duduk 

sampai rasa sakit muncul, lalu saat itu mereka mengubah postur untuk 

duduk lebih lama.  

Tolong jangan lakukan itu! 

Meditasi jalan adalah bagian penting dari meditasi, bukanlah 

gangguan atau memotong meditasi! 

Daripada mengganti postur agar bisa tetap duduk, jauh lebih baik bagi 

meditator untuk bangun dan melakukan meditasi jalan.  

Meditator perlu bergerak dan membuat sirkulasi darah berjalan lagi.  

Terkadang meditasi jalan bisa lebih baik daripada meditasi duduk, dan 

saat itu terjadi, maka jalanlah hingga 45 menit.  

Lalu kembali sambil tetap bersama objek meditasi dan tersenyum, dan 

duduk lagi di postur nyaman.  

Sakit Meditasi 

Sakit jenis lain terkadang dapat muncul dan terasa sesakit rasa sakit 

sungguhan, tetapi rasa sakit itu segera hilang ketika meditator bangun 

untuk melakukan meditasi jalan.  

Ini disebut “sakit meditasi.” 

Ketika meditator mengenali rasa sakit jenis ini, paling baik untuk 

duduk melewatinya tanpa bergerak sama sekali.  

Mengalami Pengalaman Pikiran Kosong 

Satu hal lucu yang kadang terjadi jika meditator hanya sedikit 

melakukan meditasi jalan adalah mereka datang ke guru dan 

menceritakan suatu pengalaman dimana pikiran mereka kosong sama 

sekali.  

Seakan-akan seseorang menghapus papan tulis hingga bersih! 
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Meditator ini kemudian mengira mereka telah mengalami pengalaman 

spiritual mistis/ajaib.  

Setelah digali, guru mendapati mereka tidak melakukan meditasi jalan 

sama sekali sepanjang hari.  

Maka guru harus memberitahu meditator itu bahwa pengalaman itu 

sama sekali  bukanlah hal penting! 

Itu hanyalah suatu bentuk kemalasan dan ketumpulan, dan mereka 

harus melakukan meditasi jalan untuk beberapa saat. 

Dengan bermeditasi jalan, murid itu akan membangkitkan energinya 

dan tidak terperangkap  oleh kemalasan lagi.  

Bagaimanakah Posisi Duduk yang Baik? 

Tidak ada keajaiban dalam metode duduk yang membawa langsung ke 

pencerahan. 

Tidak ada keajaiban di lantai atau bantal! 

Beberapa meditator yang badannya sangat fleksibel dan dapat duduk 

di segala posisi, tapi itu bukanlah persyaratan untuk sukses dalam 

meditasi.  

Orang di Asia tumbuh di kondisi sering duduk di lantai dan merasa 

nyaman melakukannya.  

Posisi duduk setengah-teratai atau teratai penuh cukup umum bagi 

mereka.  

Orang di Barat tidak biasa duduk di lantai! 

Mereka menghabiskan sebagian besar hidup duduk di kursi, sofa, atau 

bangku.  

Untuk mengerti bagaimana kita seharusnya duduk, kita seharusnya 

mengerti apa yang Buddha benar-benar lakukan.  
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Ia melakukan yoga Pikiran untuk melihat bagaimana segala hal 

bekerja! 

Ini bukanlah yoga tubuh.  

Latihan dalam menyelidiki pikiran ini dapat dilakukan dengan postur 

duduk, berdiri, berjalan, atau berbaring.  

Latihan ini bukanlah untuk dijadikan pengalaman fisik yang 

menyakitkan.  

Tidak disarankan untuk menggunakan posisi berbaring sebelum Anda 

benar-benar mengerti apa yang Anda lakukan karena kemungkinan 

besar Anda akan tertidur.  

Duduk, berjalan, dan berdiri adalah posisi terbaik untuk belajar 

meditasi dan menyempurnakan pemahaman Anda.  

Duduklah dengan posisi yang nyaman dan pastikan kaki Anda 

ditopang dengan baik, terutama lutut Anda.  

Jika Anda duduk di lantai, Anda mungkin dapat membuat sarang 

untuk duduk sehingga lutut Anda tidak tertarik. 

Kabar gembira bagi manusia modern adalah baik bagi meditator untuk 

menggunakan bangku atau kursi, dengan syarat kursi itu tidak terlalu 

lembut, memberikan topangan yang baik, dan meditator tidak terlalu 

bersandar ke kursi.  

Di punggung Anda ada aliran energi yang mengalir ke atas, dan aliran 

ini sebaiknya tidak terhambat.  

Menyandarkan punggung itu bagus untuk tidur dan ketumpulan, 

tidak untuk meditasi! 

Untuk menghindari punggung merunduk, meditator sebaiknya duduk 

tegap tapi tidak terlalu kaku.  

Tulang punggung sebaiknya diluruskan dengan nyaman.  
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Tempatnya satu handuk gulung atau bantal kecil di punggung bawah 

untuk membuat jarak dari sandaran kursi.  

Ada orang lebih suka duduk di bangku.  

Ada berbagai jenis desain bangku pendek dan tinggi.  

Intinya adalah bagaimana duduk dengan tegap dan waspada dengan 

nyaman, sehingga Anda dapat dengan saksama mengamati apa yang 

terjadi.  

Ketika dalam postur duduk yang nyaman dan baik, meditator menjadi 

semakin percaya diri dan semakin banyak pula energi yang mereka 

berikan pada praktik mereka.  

Antusiasme meditator akan tumbuh secara alami pula. 

Mengembangkan Kemampuan Kewaspadaan 

Ia mengembangkan kemampuan kewaspadaan (sati) 

yang menuntun kepada kedamaian, menuntun kepada 

pencerahan. 

Dalam Majjhima Nikaya Sutta nomor 10 “Satipatthana Sutta: 

Landasan-Landasan Perhatian” bagian 8, diberikan penjelasan 

mengenai kewaspadaan dan yang disebut ‘Kesadaran Penuh’. 

Dikatakan: 

 “Seorang bhikkhu adalah seorang yang bertindak dengan 

kesadaran penuh ketika berjalan maju dan kembali; 

yang bertindak dengan kesadaran penuh ketika melihat ke 

depan dan melihat ke belakang; 

yang bertindak dengan kesadaran penuh ketika 

meregangkan dan meluruskan kaki tangannya; 

yang bertindak dengan kesadaran penuh ketika 

mengenakan jubahnya dan membawa jubah luar dan 
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mangkuknya; 

yang bertindak dengan kesadaran penuh ketika makan, 

minum, mengunyah makanan, dan mencicipi; 

 yang bertindak dengan kesadaran penuh ketika buang air 

besar dan buang air kecil; 

yang bertindak dengan kesadaran penuh ketika berjalan, 

berdiri, duduk, tidur, bangun, berbicara, dan berdiam diri. 

Pertanyaan sesungguhnya di sini adalah “kesadaran penuh” tentang 

apa? 

Jawaban yang diberikan sebagian besar guru dan murid adalah ini 

berarti sadar akan tubuh, tetapi itu adalah jawaban salah! 

Jawabannya adalah ‘menjaga kesadaran penuh pada apa yang sedang 

dilakukan perhatian pikiran’ ketika orang itu melakukan segala 

gerakan tubuh itu.  

Dalam Dhammapada bait pertama dikatakan: 

Pikiran adalah pelopor dari segala bentuk kejahatan. Pikiran adalah 

pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau 

berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, 

bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. 

Bait kedua mengatakan:  

Pikiran adalah pelopor dari segala bentuk kebaikan. Pikiran adalah 

pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau 

berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, 

bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. 

Ketika energi meditator meningkat, kesadaran dan kewaspadaan 

mereka secara alami menguat.  

Meditasi ini adalah proses observasi yang sangat alami ‘tanpa-paksaan’ 
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yang mengarah ke pemahaman.  

Mari kita lihat pikiran orang biasa, seperti Anda atau saya.  

Ketika kita mulai meditasi, yang kita temukan adalah “pikiran 

jangkrik,” “pikiran kupu-kupu,” atau yang bisa juga disebut “pikiran 

monyet gila.” 

Selalu bergerak, selalu melompat ke sana kemari.  

Ia mengubah konsep, fantasi, dan gerakan hatinya setiap saat.  

Pikiran adalah mangsa bagi rangsangan (stimulus) yang muncul, yang 

merupakan kemelekatan personal dan reaksi-reaksi emosional.  

Pikiran yang melompat-lompat dan menanggapi segala yang muncul 

secara personal ini adalah reaksi terhadap stimulus itu.  

Meditator umumnya bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan ini 

dengan cara lama seperti yang biasa mereka lakukan saat rangsangan 

seperti itu muncul.  

Ini adalah rantai yang menghubungkan asosiasi, harapan, ketakutan, 

memori, fantasi, penyesalan, mengalir dengan konstan melalui pikiran, 

yang dipicu oleh memori dari dunia luar.  

Pikiran dengan buta tidak pernah berhenti, dan tidak pernah puas 

dalam pencarian kesenangan dan kepuasan.  

Tak heran jika pikiran menjadi begitu gila dan dipenuhi ketidakpuasan 

dan diumpamakan sebagai “monyet gila” gelisah yang bergelantungan 

dari cabang ke cabang dalam mencari buah yang memuaskan melalui 

belantara kejadian-kejadian kondisional tanpa akhir.   

Oleh karena itu, ketika meditator pertama-tama mulai bermeditasi, 

pikiran secara alami berlarian ke segala arah dan pergi dari “objek 

meditasi” untuk waktu yang lama.  

Terkadang, bahkan perlu dua tiga menit sebelum meditator menyadari 
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gerakan ini, dan mereka kemudian dengan lembut melepaskannya, 

merilekskan ketegangan di kepala, menenangkan pikiran, tersenyum 

kembali, dan mengarahkan kembali perhatian ke nafas dan 

merilekskan (6R/6M).  

Kondisi pikiran yang berlarian ini alami, karena pikiran-monyet begitu 

terbiasa berlarian kapanpun ia suka dan memikirkan apapun yang ia 

suka.  

Tetapi dengan berkembangnya latihan meditator, mereka mampu 

meng-6R/6M-kan perhatian pikiran yang berkelana, mengenali, dan 

lebih cepat melepaskannya, maka kewaspadaan mereka secara 

bertahap menjadi semakin tajam.  

Perhatian pikiran hanya akan berkelana dari nafas atau metta selama 

satu menit, sebelum dilakukan 6R, dan mengenali bahwa ia tak berada 

dengan nafas atau metta.  

Meditator kemudian melepaskan, merilekskan pikiran, tersenyum, dan 

kembali ke nafas dan rileks atau metta dan rileks.  

Ini yang disebut latihan gradual (bertahap).  

Saat ini, pikiran mulai tinggal lebih lama bersama nafas atau metta.  

Mungkin ia akan tinggal selama 30 detik sebelum pergi lagi.  

Tentu saja, ketika pemula memulai meditasi, 6R/6M adalah hal baru 

dan perlu waktu untuk terbiasa menggunakannya. Ini wajar! 

Setelah meditator mulai melepaskan verbalisasi 6R/6M dan mereka 

terbiasa dengan 6R/6M yang mengalir, pikiran menjadi semakin 

waspada dan mampu mengamati.  

Kemudian kewaspadaan meditator atau kekuatan observasinya 

menjadi semakin kuat dan meditasi menjadi semakin mudah.  

Namun, meditator sekarang menjadi semakin mahir dalam melihat 

saat perhatian pergi dan BAGAIMANA ia bergerak dari satu hal ke hal 
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lain.  

Kewaspadaan meditator menjadi semakin tajam dan mereka mampu 

mengenali apa yang dilakukan perhatian pikiran.  

Mereka mulai mengobservasi suatu proses berulang.  

Lalu, ketika kepercayaan diri meditator meningkat lebih baik lagi, 

energi mereka membaik dan alhasil, kewaspadaan pikiran berkembang 

secara alami.  

 Inilah bagaimana kemampuan kewaspadaan dikembangkan.  

Ia mengembangkan kemampuan penyatuan pikiran 

(samadhi), yang menuntun ke kedamaian, menuntun ke 

pencerahan.  

Ketika 6R dan kewaspadaan meditator terhadap momen kekinian 

membaik, perhatian pikiran secara alami akan tinggal bersama objek 

meditasi untuk waktu yang jauh lebih lama.  

Kebanyakan orang mendeskripsikan ini sebagai konsentrasi, tapi kata 

ini bukanlah deskrispsi yang akurat atau tepat. 

Perhatian pikiran tidak terabsorpsi ke dalamnya, tidak terpaku, tidak 

dilem pada objek meditasi.  

Ini karena tidak ada informasi di dalam objek meditasi itu.  

Sebaliknya, perhatian pikiran sangat hening, rileks, menyatu, dan 

tenang, secara alami tinggal bersama nafas atau metta dengan sangat 

baik, hampir tanpa upaya sama sekali.  

Di saat ini, suatu perasaan ‘bahagia’ yang kuat muncul dan tubuh 

terasa sangat ringan dan seperti mengambang.  

Meditator menyadari bahwa ini adalah perasaan menyenangkan dan 

meng-6R/6M-nya juga! 

Perasaan menyenangkan dan perasaan menyakitkan adalah dua sisi 
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koin yang sama, kedua perasaan ini diperlakukan dengan cara sama, 

yaitu mereka di-6R/6M-kan.  

Akhirnya, ketika ‘kebahagiaan’ memudar, suatu perasaan kuat akan 

ketenangan, ketenang-seimbangan, dan kenyamanan (kegembiraan) 

muncul.  

Karena kewaspadaan tajam dan kesadaran penuh meditator, mereka 

tidak menjadi terlibat dengan perasaan-perasaan ini.  

Jika meditator mulai berpikir atau secara internal menverbalisasi 

betapa menyenangkannya kondisi ini, dan betapa mereka 

menikmatinya, mereka akan kehilangan kondisi itu dan seringkali rasa 

kantuk datang ke pikiran.  

Ini karena meditator terperangkap oleh kemelekatan pada perasaan-

perasaan itu (nafsu keinginan, atau pikiran “saya suka” – atta) dan 

perhatian melemah tanpa kembali ke ‘nafas dan tersenyum’ atau ‘metta 

dan tersenyum’.  

Kewaspadaan memudar ketika meditator mulai berpikir atau secara 

internal menverbalisasikan berbagai hal dan pikiran menjadi terlibat 

dalam menginginkan untuk mengontrol pikiran-pikiran dan perasaan-

perasaan ini secara personal. 

Ini juga terjadi saat seseorang mendambakan ‘kegembiraan’, 

‘ketenangan’, dan kebahagiaan untuk muncul.  

Keinginan ini membuat perhatian pikiran berupaya terlalu keras dan 

alhasil muncullah kegelisahan dan ketidakpuasan, diikutin dengan 

banyak penderitaan! 

Berupaya terlalu keras membuat perhatian pikiran keluar dari momen 

kini, dan kemudian muncullah kegelisahan dan penderitaan.  

Sesuatu yang sepertinya sering terjadi adalah meditator mengalami 

meditasi yang sangat baik, dan kemudian mereka bangun dan 

melakukan sesuatu.  
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Ketika ia untuk kembali melakukan meditasi duduk, ia ingin terus 

mengalami meditasi yang sangat baik lagi, tapi keinginan ini 

membuatnya berupaya sedikit terlalu keras dan pikirannya menjadi 

gelisah.  

Lalu ia berpikir “saya ingin” sesi ini sebaik meditasi sebelumnya! 

Saat ini ia menggunakan lebih banyak energi ke meditasi mereka untuk 

membuat pikiran mereka tenang, tetapi kegelisahan menjadi semakin 

besar! 

Meditator mulai menjadi frustrasi dan benar-benar mencoba membuat 

perhatian pikiran mereka tinggal bersama objek meditasi mereka.  

Tentu saja perhatian pikiran tidak mau melakukannya karena terlalu 

banyak energi dan nafsu keinginan.  

Meditator kemudian lari ke guru dan mulai mengeluh tentang betapa 

sulitnya menjadi tenang.  

Guru tertawa dan bertanya apakah ada ‘seseorang’ yang ‘ingin’ 

meditasi mereka bagus? 

Tentu saja jawabannya selalu “Ya, saya mau.” 

Kemudian umumnya meditator mengatakan sesuatu seperti, “Oh, saya 

tertangkap lagi ya?” 

Guru kemudian bertanya apakah murid itu ingin pikiran yang tenang? 

Jika begitu, ia harus berhenti berupaya begitu keras! 

Lagi-lagi, guru bertanya apakah murid tahu apa yang akan terjadi lima 

menit ke depan? 

Murid menjawab, “Tidak.” 

Maka guru berkata, “Lalu mengapa Anda mencoba membuat sesuatu 

terjadi dengan cara tertentu, jika kau tidak tahu apa yang akan terjadi 

di masa depan?” 
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Mengapa Anda memaksa agar segalanya terjadi sesuai dengan yang 

Anda inginkan?” 

Dalam kasus ini, sebagai meditator, Anda keluar dari momen kini dan 

condong ke momen berikutnya karena Anda ingin sesuatu terjadi 

dengan cara tertentu! 

Berhentilah membuat diri sendiri begitu sengsara dan menderita. Oke? 

Rilekslah! Bersenang-senanglah! 

Tertawalah pada betapa Anda menyebabkan diri sendiri begitu 

menderita dengan terperangkap dalam siklus “nafsu keinginan – 

kemelekatan – tendensi kebiasaan! 

Pemikiran konseptual seperti ini menyebabkan pikiran kehilangan 

kewaspadaan atau kesadaran penuh.  

Sehingga hilanglah segala keseimbangan dan ketenang-seimbangan.  

Tentu saja, ini membuat pikiran menjadi semakin gelisah dan 

meditator semakin menderita.  

Saat itu, pikiran menjadi semakin serius dan meditator benar-benar 

menderita dan mereka pikir meditasi ini tak bekerja dengan baik! 

Faktanya adalah meditasi ini bekerja sangat baik, jika meditator 

mengikuti instruksinya dengan saksama dan memiliki pikiran yang 

ringan dan tersenyum!!! 

Kombinasi gangguan-gangguan ini akan menghentikan terjadinya 

praktik spiritual, karena 'menginginkan hal-hal terjadi dengan cara 

tertentu' membuat semua perkembangan spiritual memudar.  

Oleh karena itu, meditator harus lebih mewaspadai bentuk-bentuk 

pikiran tentang tingkat-tingkat keadaan menyenangkan ini (jhana). 

Oleh karena itu, sejalan meningkatnya penggunaan 6R/6M, 

kepercayaan diri dan energi meditator juga berkembang.  
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Ini meningkatkan kewaspadaan, yang memungkinkan perhatian 

pikiran menjadi benar-benar menyatu dan pada akhirnya kewaspadaan 

menjadi lebih kuat dan berlangsung lebih lama.  

Seorang bhikkhu mengembangkan kemampuan 

kebijaksanaan (atau pemahaman tentang Sebab Musabab 

yang Saling Bergantungan) yang menuntun ke kedamaian, 

menuntun ke pencerahan.  

Dan dengan demikian, banyak para muridKu telah 

mencapai penyelesaian dan kesempurnaan dari 

pengetahuan langsung.  

Begitu pikiran meditator menjadi lebih tenang dan diam, mereka akan 

mampu melihat sifat alami dari segala hal.  

Pengembangan kebijaksaaan atau kecerdasan ini didapat dengan 

melihat BAGAIMANA hal-hal muncul dan lenyap (annica) dengan 

sendirinya  

Bahkan ketika seseorang duduk dalam jhana (satu tahap meditasi), 

mereka melihat, misalnya, kebahagiaan muncul.  

Kebahagiaan itu ada di sana sebentar, lalu memudar.  

Mereka melihat bagaimana ketenangan dan kegembiraan muncul.  

Mereka ada di sana sebentar, lalu memudar.  

Meditator mampu melihat sifat alami dari ketidak-kekalan, bahkan di 

awal latihan mereka, dengan mengobservasi bentuk-bentuk pikiran 

yang muncul dan lenyap.  

Meditator mengamati perasaan dan emosi-emosi muncul dan lenyap.  

Mereka juga menyadari bahwa hal-hal yang muncul dan lenyap 

(annica) ini adalah tidak-memuaskan (dukkha), dan perasaan-perasaan 

dan emosi-emosi ini adalah suatu bentuk penderitaan, terutama ketika 

mereka tidak berperilaku seperti yang kita inginkan.  
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Ketika meditator melihat betapa tidak memuaskannya proses ini, 

mereka dengan jelas melihat bahwa ini adalah proses impersonal 

(anatta).  

Tidak ada seorang pun yang mengontrol muncul dan lenyapnya hal-

hal ini.  

Bahkan ketika berada di dalam jhana [level pemahaman meditasi], 

meditator tidak punya kendali pada kebahagiaan yang muncul, karena 

kebahagiaan muncul ketika kondisinya tepat bagi dia untuk muncul.  

Pada saat yang sama, meditator juga tidak mampu memaksa 

kebahagiaan untuk tinggal, karena kebahagiaan akan memudar ketika 

kondisinya tepat.  

Ini menyebabkan ketidak-puasan muncul, karena kebahagiaan adalah 

perasaan yang begitu menyenangkan! 

Oleh karena itu, meditator mampu melihat dengan sangat jelas 

karakteristik dari keberadaan, yaitu annica (ketidak-kekalan), dukkha 

(penderitaan), dan tanpa diri personal/impersonal (anatta). 

Inilah cara mengembangkan kebijaksanaan, yaitu secara gradual 

menuntun meditator untuk melihat semua mata rantai Sebab Musabab 

yang Saling Bergantungan, baik munculnya dan lenyapnya (yaitu, 

melihat dan sepenuhnya mengerti Empat Kebenaran Mulia).  

Suatu observasi menarik adalah seseorang dapat melihat tiga 

karakteristik keberadaan tanpa pernah melihat Sebab Musabab yang 

Saling Bergantungan, namun mereka tidak bisa melihat Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan tanpa sekaligus pula melihat tiga 

karakteristik keberadaan (yaitu ketidak-kekalan, penderitaan, dan 

tanpa-diri/kealamian impersonal). 

Ini akan dijelaskan secara lebih mendalam nanti.  
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Lima Kekuatan 

 “Kemudian, Udāyin, Aku telah menyatakan kepada para 

siswaKu jalan untuk mengembangkan lima kekuatan 

spiritual.  

Di sini seseorang mengembangkan Kekuatan Keyakinan, 

yang menuntun ke kedamaian, menuntun ke pencerahan.  

Mereka mengembangkan Kekuatan Energi, yang 

menuntun ke kedamaian, menuntun ke pencerahan. 

Mereka mengembangkan Kekuatan Kewaspadaaan, yang 

menuntun ke kedamaian, menuntun ke pencerahan. 

Dia mengembangkan Kekuatan Penyatuan Pikiran, yang 

menuntun ke kedamaian, menuntun ke pencerahan. 

Dia mengembangkan Kekuatan Kebijaksanaan, yang 

menuntun ke kedamaian, menuntun ke pencerahan. 

Dan dengan cara itu, banyak siswaKu yang telah meraih 

penyelesaian dan kesempurnaan dari pengetahuan 

langsung. 

Kelima ini sama dengan lima kemampuan yang disebutkan di atas.  

Mereka disebut kekuatan karena kemampuan mereka untuk 

memurnikan pikiran dan membuat pikiran menjadi baik dan bersih.  

Kemampuan menjadi kekuatan ketika mereka dilihat dan digunakan 

dengan otomatis pada saat yang tepat.  

Dengan mempraktikkan Upaya Benarlah yang membuat 

perkembangan ini terjadi secara otomatis.  

Kita akan melanjutkan ke Anapanasati Sutta.  

14. Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni pengembangan cinta-
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kasih—para bhikkhu demikian ada dalam Sangha para 

bhikkhu ini.  

Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni pengembangan welas-

asih—para bhikkhu demikian ada dalam Sangha para 

bhikkhu ini.  

Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni pengembangan 

kegembiraan yang menghargai—para bhikkhu demikian 

ada dalam Sangha para bhikkhu ini.  

Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni pengembangan ketenang-

seimbangan—para bhikkhu demikian ada dalam Sangha 

para bhikkhu ini.  

Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni pengembangan meditasi 

kejijikan pada tubuh — para bhikkhu demikian ada dalam 

Sangha para bhikkhu ini.  

Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni pengembangan persepsi 

tanpa-aku—para bhikkhu demikian ada dalam Sangha 

para bhikkhu ini.  

Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu 

yang berdiam dengan menekuni pengembangan perhatian 

pada pernafasan—para bhikkhu demikian ada dalam 

Sangha para bhikkhu ini.  

Cinta-kasih, welas-asih, kebahagiaan tak-egois, dan ketenang-

seimbangan dikenal sebagai Empat “Brahma Vihara” atau Empat 

keadaan pikiran yang tidak terikat, atau keadaan pikiran tanpa batas.  
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Ini karena tidak ada batas atau penghalang di pikiran seseorang ketika 

mereka ada di keadaan-keadaan meditatif ini.  

Meditasi kejijikan pada tubuh  cocok untuk orang-orang yang punya 

kecenderungan birahi muncul dalam pikiran mereka.  

Meditasi ini dilakukan dengan merefleksi masing-masing elemen 

tubuh dan kealamian menjijikkan dari bagian-bagian tubuh.  

Contohnya, ketika meditator melihat seorang yang rupawan dan 

pikiran bernafsu muncul, mereka dapat membayangkan betapa 

menariknya orang itu jika seluruh organ tubuh mereka terbalik, yang 

dalam di luar.  

Apakah pikiran orang itu akan berpikir, “Oh! Usus atau liver yang 

indah!” atau “Wow! Cantiknya cairan empedu, nanah dan dahak orang 

itu!”? 

Berapa besar nafsu birahi yang ada di pikiran saat itu? 

Oleh karena itu, meditasi ini membantu orang-orang yang mempunyai 

kepribadian penuh-nafsu untuk menjadi lebih seimbang.  

Persepsi ketidak-kekalan sebenarnya tidak benar-benar mengacu pada 

duduk dan berpikir tentang bagaimana segalanya berubah.  

Ini adalah tentang melihat betapa cepatnya mata-mata rantai Sebab 

Musabab muncul dan lenyap.  

Ini adalah tentang menyadari bahwa proses ini terjadi begitu cepat 

sehingga tidak ada kesempatan bagi diri personal (atta) untuk 

mengarahkannya.  

Ingat: Meditasi Ketenangan Kebijaksanaan Pandangan Terang (TWIM) 

adalah tentang melihat dengan pikiran diam dan luas.  

Melihat dan mengerti secara mendalam bagaimana Sebab Musabab 

yang Saling Bergantungan bekerja merujuk pada keadaan-keadaan 

meditasi ruang tanpa batas dan kesadaran tanpa batas di mana pikiran 
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melihat betapa singkatnya fenomena-fenomena mental dan fisik ini 

sebenarnya.  

Kita sekarang teruskan ke bagian selanjutnya dari sutta, yang berbicara 

tentang Kewaspadaan Pernafasan.  

Kewaspadaan Pada Pernafasan 

15] “Para bhikkhu, ketika kewaspadaan pada pernafasan 

dikembangkan dan dilatih, maka hal itu berbuah besar dan 

bermanfaat besar.  

Ketika kewaspadaan pada pernafasan dikembangkan dan 

dilatih, maka hal itu memenuhi Empat Landasan 

Kewaspadaan.  

Ketika Empat Landasan Kewaspadaan dikembangkan dan 

dilatih, maka hal itu memenuhi Tujuh Faktor Pencerahan.  

Ketika Tujuh Faktor Pencerahan dikembangkan dan 

dilatih, maka hal itu memenuhi pengetahuan sejati dan 

kebebasan. 

Meditator melihat  bahwa Empat Landasan Kewaspadaan ada di dalam 

sutta ini dan mereka telah terpenuhi melalui praktik jhana atau 

keadaan pikiran meditatif ketenangan dan kebijaksanaan (samatha-

vipassana). 

Ini tentunya berbeda dari teori yang ada saat ini bahwa orang tidak 

dapat memenuhi Empat Landasan Kewaspadaan ketika mengalami 

jhana [level pemahaman meditasi]. 

Buddha hanya mengajarkan satu jenis meditasi dan itu adalah samatha 

atau ketenangan atau orang bisa mengatakan Beliau mengajarkan 

samadhi – TWIM (samatha-vipassana).  

16] “Dan bagaimanakah, para bhikkhu, kewaspadaan pada 

pernafasan dikembangkan dan dilatih, sehingga berbuah 
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besar dan bermanfaat besar? 

17] “Di sini seorang bhikkhu, pergi ke hutan atau ke 

bawah pohon atau ke gubuk kosong, duduk; 

setelah melipat kakinya, menegakkan tubuhnya, dan 

menegakkan kewaspadaan di depannya,  

dengan penuh kewaspadaan, ia menarik nafas (dan 

merilekskan), penuh kewaspadaan, ia mengembuskan 

nafas (dan merilekskan). 

Frasa “pergi ke hutan atau ke akar pohon atau gubuk kosong” berarti 

pergi ke tempat yang cukup sunyi, yang tak banyak gangguan.  

Lokasi yang cocok adalah tempat yang jauh dari jalan ramai, musik 

atau suara orang ataupun binatang yang keras dan tanpa henti.  

Pada masa Buddha, umumnya orang duduk di lantai.  

Makanya Frasa “duduk; setelah melipat kakinya, menegakkan 

punggungnya.” 

Tapi zaman sekarang, orang-orang di Barat terbiasa duduk di kursi, 

bangku atau sofa sehingga duduk di lantai bisa menjadi pengalaman 

yang sangat sulit dan menyakitkan  

Jika meditator mau duduk di lantai, mungkin membantu jika mereka 

duduk di atas bantal.  

Tapi sebenarnya, yang jauh lebih penting adalah mengamati apa yang 

terjadi dengan perhatian pikiran daripada duduk dengan sensasi tak 

nyaman atau menyakitkan.  

Ingatlah: tak ada keajaiban dengan duduk di lantai.  

Keajaiban datang dari pikiran yang jernih dan tenang, yang nyaman, 

terbuka, dan bebas dari nafsu keinginan sesering mungkin.  

Oleh karena itu, jika sangat menyakitkan duduk di lantai, duduklah di 
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bangku atau kursi, tanpa perlu membesar-besarkan hal ini.  

Namun, ada faktor yang sangat penting ketika meditator duduk di 

kursi.  

“Menegakkan tubuhnya” berarti duduk dengan punggung yang 

tegap, yang tidak kaku dan tidak nyaman.  

Punggung tegap nyaman ketika semua ruas-ruas tulang belakangnya 

bersusun satu di atas yang lainnya.  

Ini untuk memastikan agar energi dapat mengalir naik turun 

punggung tanpa ada hambatan.  

Menyandarkan punggung menghambat aliran energi dan 

menyebabkan mengantuk.  

Ketika meditator baru mulai, mungkin punggung mereka tak terbiasa 

lurus dan beberapa otot bisa mengeluh dan membangkang.  

Namun dengan kesabaran dan keteguhan, otot-otot yang tidak terlatih 

ini perlahan-lahan akan beradaptasi dan menguat.  

Ada aspek penting lain dalam meditasi duduk.  

Meditator harus duduk tanpa menggerakkan tubuh sama sekali untuk alasan 

apapun.  

Meditator dapat bergerak seperti patung Buddha, yaitu tidak sama 

sekali! 

Jangan gerakkan jari, atau menggosok atau menggaruk dengan tangan, 

atau bergoyang maju mundur, atau mengubah postur dengan cara 

apapun, hingga meditasi duduk selesai.  

Gerakan apapun memutus kelanjutan latihan dan ini membuat 

meditator harus mulai lagi.  

Beberapa guru meditasi memberitahu murid mereka bahwa mereka 

boleh bergerak selama mereka “mewaspadainya.” 
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Tetapi jika murid-murid benar-benar waspada, mereka akan mampu 

melihat perhatian pikiran dan ketidak-sukaan pada sensasi itu, dan 

kemudian merilekskan kebencian mereka ini.  

Sehingga, tidak ada alasan untuk bergerak! 

Kewaspadaan berarti untuk mengamati dengan lembut apa yang 

terjadi di saat ini, tanpa mencoba mengontrol, menolak, atau 

mengubahnya.  

Benar-benar waspada berarti membuka dan mengizinkan apapun yang 

menunjukkan dirinya di momen ini.  

Bergerak ketika duduk berarti meditator tidak waspada sama sekali.  

Jika meditator mengikuti keinginan untuk bergerak, mereka 

beridentifikasi dengan keinginan itu (atta). 

Oleh karena itu, ketika meditator siap dan mulai bermeditasi, mereka 

harus tetap diam tak bergerak, dan terus melepaskan dan 

menenangkan pikiran kapanpun ada gangguan.  

Sebenarnya, satu-satunya gerakan yang diizinkan selama meditasi 

adalah meluruskan punggung ketika punggung mulai merunduk, tapi 

ini pun tidak boleh sering dilakukan.  

Frasa “menegakkan kewaspadaan di depannya” berarti meditator 

mengesampingkan semua hal-hal duniawi dan keterlibatan dengan 

kesenangan indria.  

Meditator dengan lembut menutup mata dan kapanpun ada gangguan 

suara, bau, rasa, sensasi atau pikiran, mereka menyadarinya dan 

melepaskannya.  

Kemudian meditator merilekskan keketatan apapun yang tersisa di 

kepala dan mengarahkan perhatian penuh senyum kembali ke objek 

meditasi.  
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Meditasi Jalan 

(Bagian ini adalah pengulangan dari bagian “Bagaimana 

Melakukan Meditasi Jalan” di halaman 228) 

Satu hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas meditasi 

jalan adalah: Meditasi jalan adalah bagian latihan yang sangat penting 

dan harus dilakukan!!! 

Tolong jangan hanya mengubah postur/posisi tubuh ketika tubuh ingin 

lega dari ketidak-nyamanan, lalu melanjutkan meditasi duduk.  

Meditator sedang belajar hal-hal baru dari meditasi jalan ini, dan ini 

ada hubungannya dengan belajar untuk waspada dalam kegiatan 

sehari-hari, sekaligus untuk mengolah-ragakan tubuh.  

Ketika Anda sudah siap, setelah duduk tidak kurang dari 30 menit, 

maka silakan lakukan meditasi jalan.  

Meditator tetap bersama objek meditasi mereka, yaitu ‘nafas dan rileks’ 

atau ‘metta dan rileks’. Jangan mengubah untuk berfokus pada 

gerakan tubuh. Tetaplah bersama objek meditasi Anda.  

Ketika berjalan, jangan letakkan perhatian pada kaki ataupun berjalan 

dengan sangat lambat, seperti saran guru-guru lain.  

Jika meditator berjalan dengan perhatian pikiran pada kaki, mereka 

tidak terlalu menyadari apa yang sedang dilakukan perhatian pikiran 

mereka.  

Mengapa? Karena saat itu meditator tidak memperhatikan apa yang 

dilakukan perhatian pikiran dan mereka berusaha untuk terlalu 

berfokus pada gerakan kaki.  

Pertanyaan yang perlu ditanyakan di sini adalah: “Ketika mereka 

terlalu berfokus pada gerakan kaki, apakah meditator benar-benar 

waspada dengan BAGAIMANA perhatian pikiran berpindah dari satu 

hal ke hal lain?” 
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Meditator perlu berjalan dengan kecepatan normal, seperti saat mereka 

berjalan dari satu tempat ke tempat lain dalam kegiatan sehari hari.  

Ada beberapa manfaat nyata dengan berjalan seperti ini. Darah mulai 

mengalir dengan lebih lancar dan tubuh mendapatkan olahraga 

sehingga otot-otot merenggang dan tidak kaku lagi.  

Berjalan dengan kecepatan normal hingga cepat juga membangkitkan 

energi tubuh sehingga kantuk dan kemalasan tidak terlalu jadi masalah 

lagi.  

Ketika meditator melakukan meditasi jalan, mata mereka harus melihat 

ke bawah, bukan ke sekeliling.  

Mengapa? Karena ke mana mata memandang, ke sanalah pikiran 

berkeliaran.  

Tak perlu lama, pikiran mulai memikirkan ini atau itu, dan menjadi 

sepenuhnya teralihkan dan tidak menyadari objek meditasi.  

Meditator tetap bersama ‘nafas dan rileks’ atau ‘metta dan rileks’, 

menggunakan 6R kapanpun perhatian pikiran teralihkan.  

Awalnya, perhatian pikiran akan agak aktif dan banyak pikiran-pikiran 

mengembara yang akan muncul.  

Tetapi, dengan kesabaran dalam melakukan 6R, gangguan-gangguan 

itu akhirnya akan mereda dan meditator akan mampu bersama objek 

meditasi mereka.  

Akhirnya, meditasi jalan akan sama bagusnya dengan meditasi duduk.  

Dengan begitu, saat selesai retret, meditator dapat dengan lebih mudah 

membawa meditasi mereka ke dalam kegiatan sehari-hari.  

Disarankan murid berjalan cepat hingga detak jantuk menjadi lebih 

cepat dan dilakukan sekurang-kurangnya 15 menit.  

Ketika meditasi bagus, mereka dapat berjalan lebih lama, tapi tak lebih 
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dari 45 menit.  

dengan penuh kewaspadaan, ia menarik nafas (dan 

merilekskan), penuh kewaspadaan, ia mengembuskan 

nafas (dan merilekskan). 

Ini menjelaskan cara berlatih kewaspadaan pernafasan.  

Penting untuk menyadari bahwa: nafas adalah pengingat bagi meditator 

untuk merilekskan semua ketegangan dan keketatan di tubuh dan pikiran! 

Menyadari nafas berarti tahu ketika seseorang mengalami nafas masuk 

dan merilekskan, dan untuk mengetahui ketika ia mengalami nafas 

keluar dan merilekskan.  

Ini benar-benar berarti agar meditator membuka kesadaran dan 

memberikan perhatian pada nafas dan merilekskan sebanyak mungkin, 

dan saat bersamaan pula, ia merilekskan keketatan di kepala (ini akan 

dijelaskan dengan lebih mendetil sebentar lagi).   

Instruksi Meditasi 

18. “Menarik nafas panjang, ia memahami: ‘Aku menarik 

nafas panjang’; atau menghembuskan nafas panjang, ia 

memahami: ‘Aku menghembuskan nafas panjang.’ 

Menarik nafas pendek, ia memahami: ‘Aku menarik nafas 

pendek.’ ; atau menghembuskan nafas pendek, ia 

memahami: ‘Aku menghembuskan nafas pendek.’ 

Kata “ia memahami” ditekankan di sini untuk menunjukkan bahwa 

meditator tidak berfokus dengan perhatian kuat pada nafas untuk 

mengesampingkan semua hal lain.  

Orang itu hanya mengerti apa yang sedang dilakukan nafas saat ini. 

Hanya itu! 

Mengenai di mana meditator meletakkan perhatian pikirannya, apakah 
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ada yang baca kata lubang hidung, ujung lubang hidung, bibir atas, 

paru-paru, atau perut? 

Tidak? Mengapa? Karena instruksi-instruksi ini tidak menyebut itu 

semua! 

Lokasi dimana perhatian meditator diletakkan sama sekali tidak 

sepenting apa yang mereka lakukan ketika mengikuti instruksi 

Buddha. 

Meditator hanya mengetahui ketika menarik nafas panjang atau 

pendek! 

Lakukan ini tanpa mencoba mengontrol nafas di saat apapun.  

Melainkan, hanya ada pemahaman apa yang nafas lakukan saat ini.  

Jika meditator mencoba untuk “terlalu fokus” atau “berkonsentrasi” 

pada nafas hingga mengacuhkan segala hal lain, mereka akan 

mengalami sakit kepala karena ini adalah “konsentrasi salah.” 

Perlu dimengerti bahwa “nafas” bukanlah satu-satunya hal yang 

diperhatikan meditator! 

Keseluruhan meditasi ini menggunakan nafas sebagai pengingat 

untuk rileks! 

Meditator tidak hanya berfokus pada nafas, tetapi mereka 

menggunakan nafas untuk membantu merilekskan tubuh dan pikiran! 

Kapanpun meditator menggenggam erat pada objek meditasi dan 

mencoba memaksa pikiran untuk “berkonsentrasi” atau menghantam 

gangguan agar gangguan pergi, kepala akan mengalami ketegangan 

yang sangat ketat dan menyakitkan.  

Ketegangan atau keketatan di kepala juga terjadi ketika meditator 

mencoba mengontrol meditasinya, dengan melempar pikiran dan 

perasaan mengganggu, dan dengan cepat kembali ke objek 

meditasinya.  
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Ini terjadi dengan jenis meditasi “konsentrasi sesaat” dan juga jenis 

teknik meditasi satu-titik lainnya.  

Banyak guru meditasi mengajari murid mereka untuk meletakkan 

perhatian mereka tepat di tengah sensasi dan melihat sifat alami 

sensasi itu.  

Tindakan ini dapat menyebabkan beberapa hal terjadi. 

Pertama, murid-murid itu akan mengembangkan rasa sakit yang lebih 

parah dan ini malah menjadi gangguan yang sesungguhnya.  

Ini karena guru-guru ini memberitahu murid mereka untuk tinggal 

dengan rasa sakit itu hingga rasa sakit itu pergi.  

Sayangnya, ini dapat membutuhkan waktu yang sangat lama.  

Kedua, murid-murid harus mengetatkan dan mengeraskan pikiran 

untuk mengobservasi ketegangan itu.  

Sesungguhnya, pengetatan dan pengerasan pikiran ini bukanlah 

tindakan waspada sepenuhnya.  

Murid-murid mulai mengembangkan pikiran yang mengeraskan 

dirinya ketika rasa sakit muncul.  

Ini hal alami ketika ini terjadi, karena membutuhkan banyak 

keberanian dan ketabahan untuk mengamati rasa sakit ini dengan cara 

ini.  

Satu jenis penolakan secara alami berkembang saat itu, dan pengerasan 

pikiran ini tidak disadari sebagai annica, dukkha dan anatta.  

Alhasil, bahkan ketika meditator tidak sedang “bermeditasi,” tekanan 

ini dapat menyebabkan kepribadian menjadi semakin keras, dan itu 

menyebabkan masalah-masalah sebenarnya muncul.  

Pikiran punya tendensi untuk menjadi kritis dan menghakimi, dan 

meditator mengembangkan kepribadian yang keras dan tidak waspada 
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dalam kegiatan sehari-hari mereka.  

Banyak orang bilang mereka perlu melakukan retret meditasi cinta-

kasih setelah mengikuti meditasi-meditasi tipe lain karena mereka 

menyadari perlakukan dan ucapan mereka pada orang lain tidaklah 

terlalu baik.  

Saat ini terjadi, ada pertanyaan yang muncul: “Apakah ini benar-benar 

tipe teknik meditasi yang mengantarkan pada kebahagiaan saya dan 

kebahagiaan orang lain?” 

 “Jika jawabannya adalah iya, maka mengapa saya perlu 

mempraktikkan bentuk meditasi lain untuk menyeimbangkan pikiran 

saya?” 

Pada akhirnya meditator mampu menekan ketidak-sukaan ini dengan 

mempraktikkan “konsentrasi,” yang diajarkan oleh kebanyakan guru 

meditasi sebagai “cara benar.”  

Metode yang diajarkan Buddha tidak pernah menekan apapun.  

Metode Beliau adalah untuk membuka, mengembangkan, dan 

menemukan BAGAIMANA perhatian pikiran bergerak dan 

mengizinkan segala yang muncul di saat ini.  

Inilah kewaspadaan sungguhan.  

Oleh karena itu, kapanpun suatu jenis sakit muncul (emosi atau fisik) 

di pikiran dan tubuh, 

meditator mengenali bahwa perhatian pikiran telah pergi ke sensasi 

itu,  

kemudian meditator meng-6R-nya dengan melepaskan bentuk-bentuk 

pikiran apapun tentang sensasi itu dan merilekskan, 

kemudian membuka pikiran dan melepaskan genggaman mental yang 

erat di keliling sensasi itu, atau dengan melepaskan sensasi itu dengan 

tanpa penolakan mental atau kebencian padanya.  
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 Ini dengan mengatakan pada diri sendiri, “Tidak apa bagi rasa sakit 

itu untuk ada di sana.” 

Kemudian, rilekskan keketatan yang ada di kepala – rasakan pikiran 

berekspansi dan menjadi tenang 

kemudian tersenyum kembali dan 

arahkan perhatian pikiran kembali ke objek meditasi yaitu nafas dan 

merilekskan.  

Jika seseorang terperangkap dengan memikirkan sensasi atau sakit itu, 

sensasi itu akan menjadi lebih besar dan intens.  

Satu hal yang perlu dikenali adalah bahwa manusia terbentuk dari lima 

hal berbeda yang disebut agregat (kelompok kehidupan). Lima agregat 

ini adalah: tubuh fisik, perasaan, persepsi, formasi (yang sebagian besar 

adalah bentuk-bentuk pikiran), dan kesadaran.  

Kebiasaan kita adalah kapanpun rasa sakit muncul, kita mencoba 

untuk mengusir perasaan kita dengan pikiran.  

Ini membuat perasaan sakit menjadi semakin besar dan intens.  

Pada akhirnya, meditator tidak dapat menahannya lagi dan mereka 

merasa harus bergerak.  

Bentuk pikiran ini atau verbalisasi internal tentang sensasi dan 

berharap sensasi itu pergi adalah “identifikasi ego” yang menggambil 

sensasi menyakitkan itu secara personal (atta).  

Menjadi terlibat seperti ini, mencoba mengontrol sensasi itu, 

menentang sensasi itu, menolak sensasi itu, atau mencoba mengubah 

perasaan itu menjadi seperti yang kita inginkan hanyalah menentang 

Dhamma (Kebenaran dari Momen Kini).  

Kapanpun seseorang menentang dan mencoba mengontrol atau 

mengeraskan pikiran terhadap Dhamma momen ini, mereka 

menyebabkan penderitaan dan sakit yang tidak perlu pada diri mereka 
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sendiri.  

Cara lain menentang Dhamma adalah mengambil sensasi itu secara 

personal, kemudian mencoba untuk mengontrolnya karena itu adalah 

“saya” (atta).  

Ini memperburuk rasa sakitnya dan alhasil, semakin menyakitkan.  

Inilah DUKKHA yang sebenarnya – penderitaan! 

Sehingga, seseorang harus belajar untuk secara terbuka dan penuh 

cinta menerima momen kini tanpa “identifikasi ego” dan berpikir, 

secara internal melakukan verbalisasi, atau menganggapnya sebagai 

“saya adalah itu.” 

Inilah bagaimana seseorang mendapatkan ketenangan dan kestabilan 

pikiran, sekaligus ketenang-seimbangan, kesadaran penuh, dan 

kewaspadaan. 

Buddha mengajari kita tiga jenis tindakan ketika bermeditasi atau saat 

kegiatan kita sehari-hari. 

Mereka adalah: 

Cintai dimana kita ada saat ini; 

Cintai apa yang kita lakukan saat ini; 

Cintai siapa yang bersama kita saat ini. 

Penjelasan-penjelasan sederhana ini mengizinkan orang untuk 

sepenuhnya menerima momen kini.  

“Untuk mencintai dimana kita ada saat ini” berarti menerima fakta 

bahwa ketika meditator sedang duduk bermeditasi atau ketika mereka 

sedang melakukan kegiatan sehari-hari, hal-hal tidak selalu seperti 

yang kita inginkan, jadi kita perlu melembutkan perhatian pikiran dan 

mengizinkan apapun yang ada di sana untuk berada disana tanpa 

memberikan perhatian kita padanya.  
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Ini adalah penerimaan-penuh-cinta terhadap momen kini.  

“Untuk mencintai apa yang kita lakukan” berarti membuka pikiran 

dan mengizinkan apapun yang muncul di momen kini untuk 

menunjukkan dirinya tanpa kita melekat padanya.  

Kependekan untuk ini adalah “DROPSS: Don't Resist Or Push. Soften 

and Smile” yang berarti “Jangan Menolak atau Mendorong. 

Lembutkanlah dan Tersenyumlah”! 

Apapun yang muncul, seseorang tidak menolak atau mendorong, sama 

sekali.  

Belajarlah untuk melakukan 6R, sehingga kamu dapat 

melembutkannya, membuka pikiran, dan menerimanya.  

Dengan kata lain, “Cintai apa yang sedang kita lakukan.” 

 “Untuk mencintai siapa yang sedang bersama kita” berarti mencintai 

diri sendiri dengan cukup sehingga Anda dapat melihat dan 

melepaskan semua jenis kemelekatan, yang menyebabkan sakit muncul 

di tubuh dan pikiran.  

Mengenali bahwa setiap orang menyebabkan penderitaannya sendiri 

adalah suatu pemahaman besar.  

Meditator tidak pernah dapat menyalahkan dunia atau orang lain 

untuk penderitaan mereka sendiri.  

Ini adalah salah satu alasan mengapa penulis menjadi sangat tertarik 

pada jalan Buddha.  

Belajar untuk bertanggung jawab atas situasi dan penderitaan sendiri 

adalah pelajaran besar untuk dimengerti.  

Ketika seseorang benar-benar mencintai diri sendiri, mereka akan 

mengenali sakit dan kepedihan, serta dengan penuh cinta-kasih 

melepaskan sakit dan kepedihan itu dengan cara melakukan 6R.  



208 |  L i f e  i s  M e d i t a t i o n ,  M e d i t a t i o n  i s  L i f e  

 

Ini dilakukan dengan melepaskan “memikirkan tentang.” 

Pikiran yang berpikir membutuhkan perhatian kita untuk tumbuh. 

Ketika meditator mengarahkan perhatian mereka menjauhi bentuk-

bentuk pikiran seperti itu, bentuk-bentuk pikiran itu akan kehilangan 

energi dan memudar dengan sendirinya.  

Oleh karena itu, mereka melepaskan kemelekatan dengan merilekskan 

nafsu keinginan dan ego identifikasi (atta) dengannya.  

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas sambil 

mengalami seluruh tubuh; ia berlatih demikian: ‘Aku akan 

mengembuskan nafas sambil mengalami seluruh tubuh.’  

Instruksi bagian ini berarti meditator sepenuhnya sadar dimana ada 

ketegangan atau keketatan di tubuh dan pikiran.  

Pikiran meditator tidak terlalu fokus atau “berkonsentrasi” pada nafas, 

atau mengambil nafas sebagai objek dengan konsentrasi ekstrim. 

Seseorang hanya tahu apa yang dilakukan tubuh dan pikiran di saat 

ini.  

Kewaspadaan meditator cukup tajam untuk mengetahui apa yang 

dilakukan nafas dan tubuh mereka setiap saat, tanpa mengontrol nafas 

dengan cara apapun. 

Cukup mengizinkan nafas apa adanya dan kesadaran untuk 

merilekskan adalah proses alami.  

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas sambil 

menenangkan bentuk jasmani’; ia berlatih demikan: ‘Aku 

akan mengembuskan nafas sambil menenangkan bentuk 

jasmani.’ 

Pernyataan sederhana ini adalah bagian terpenting dari instruksi 

meditasi.  
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Ini juga adalah bagian yang paling sering dilewatkan dari instruksi 

Meditasi Nafas! 

Sungguh aneh! 

Bagian yang tertinggal inilah sebenarnya kunci perbedaan utama 

antara instruksi meditasi Buddha dengan instruksi meditasi 

konsentrasi absorpsi satu-titik! 

Bagian instruksi ini mengarahkan meditator untuk menyadari 

ketegangan atau keketatan, yang muncul di kepala dengan setiap kali 

kesadaran muncul, dan untuk melepaskan keketatan itu saat nafas 

masuk dan nafas keluar.  

Setiap orang punya membran tipis yang membungkus otak mereka, 

yang disebut selaput otak (meninges).  

Kapanpun perhatian pikiran bergerak dari satu hal ke hal lain, kejadian 

ini menyebabkan selaput otak berkontraksi atau mengetat.  

Terkadang, kontraksi ini cukup besar dan mudah dilihat, dan kadang 

ini sangat halus dan sulit untuk dikenali.  

Instruksi Buddha sangat jelas di sini! 

Beliau mengatakan untuk merileks di nafas masuk dan untuk merileks 

di nafas keluar.  

Apa yang dilakukan hal ini adalah membuat meditator semakin 

waspada pada seluk-beluk BAGAIMANA nafsu keinginan sebenarnya 

muncul! 

Tolong ingat bahwa nafsu keinginan selalu bermanifestasi dalam 

bentuk ketegangan atau keketatan di tubuh atau pikiran seseorang.  

Pikiran yang bernafsu keinginan adalah pikiran yang secara otomatis 

muncul sebagai pikiran “saya suka” atau “saya tidak suka”. 

Ketika perasaan menyenangkan muncul, maka muncullah pikiran 



210 |  L i f e  i s  M e d i t a t i o n ,  M e d i t a t i o n  i s  L i f e  

 

bernafsu keinginan “saya suka,” “saya ingin,” “saya ingin ini terus 

berlanjut”.  

Ini dapat dilihat dengan perhatian tulus meditator ketika ada keketatan 

atau ketegangan di pikiran dan otak (tubuh) dia.  

Ketika suatu perasaan menyakitkan muncul lalu pikiran otomatis 

mengalami munculnya nafsu keinginan, dan itu adalah pikiran “saya 

tidak suka,” “saya tidak mau itu ada,” “saya ingin ini berhenti dan 

pergi.” 

Ini juga terlihat dengan perhatian tulus seseorang ketika suatu 

ketegangan atau keketatan ada dalam pikiran dan otak (tubuh). 

Menjadi sepenuhnya sadar akan keketatan atau ketegangan kecil ini 

saat menarik nafas dan menghembuskan nafas sangatlah penting! 

Langkah ekstra yang Buddha tambahkan ke dalam meditasi 

pernafasan mengubah seluruh proses meditasi.  

Perubahan ini juga mengubah hasil akhir meditasi.  

Mengapa? Karena ketika meditator melakukan 6R/6M, mereka 

melepaskan nafsu keinginan dan ini memurnikan perhatian pikiran.  

Yang dimaksud di sini adalah meditator mulai melihat sendiri 

BAGAIMANA proses impersonal Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan sesungguhnya bekerja.  

Pemahaman sesungguhnya ini menuntun meditator menuju ke hasil-

akhir mengalami Nibbāna! 

Ketika seseorang merasa pikirannya membuka, meluas, merileks, 

tersenyum dan menjadi tenang, inilah yang Buddha sebut sebagai 

Kebenaran Mulia Ketiga atau Berhentinya Penderitaan.  

Beliau juga menyebut ini “Mata Kebijaksanaan,” yang melihat dengan 

jelas tanpa nafsu keinginan apapun.  
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Setiap kali meditator melihat bahwa pikiran teralihkan dari ‘nafas dan 

rileks’, mereka cukup melakukan 6R/6M dan melepaskan gangguan 

itu, lalu merilekskan keketatan apapun yang tersisa di kepala dengan 

melepaskan satu tahap lagi.  

Mereka merasakan pikiran menjadi terbuka, meluas, rileks, tenang dan 

jernih.  

Inilah yang dinamakan membebaskan diri dari “nafsu keinginan”! 

Selanjutnya, meditator dengan lembut tersenyum lagi dan 

mengarahkan kembali perhatian pikiran ke nafas masuk dan rileks; 

merasakan ketenangan yang meluas dan merilekskan keketatan di 

kepala dan pikiran;  

Kemudian terus merilekskan saat nafas keluar, meluaskan ketenangan 

kemudian merilekskan keketatan di kepala dan pikiran.  

Contohnya, ketika suatu bentuk pikiran muncul, cukup lepaskan 

bentuk pikiran itu dan 6R itu.  

Jangan teruskan berpikir, meskipun jika kalimatnya belum selesai.  

Cukup dengan lembut lakukan 6R dan lepaskan bentuk pikiran itu 

tanpa terperangkap dalam isi ceritanya. 

Jika gangguan adalah suatu sensasi, pertama-tama, buka pikiran dan 

lepaskan penolakan terhadap sensasi itu, kemudian 6R itu, buka dan 

luaskan pikiran dan tersenyum, lalu arahkan perhatian pikiran kembali 

ke nafas dan merileks.  

Membuka, meluas, dan melepaskan keketatan di kepala sebenarnya 

adalah melepaskan nafsu keinginan dan 'identifikasi ego' halus yang 

yang melekatkan dirinya pada segala hal yang muncul.  

Oleh karena itu, ketika meditator melepaskan ketegangan ini, mereka 

sebenarnya melepaskan semua nafsu keinginan, kemudian perhatian 

pikiran menjadi jernih, waspada, dan tanpa gangguan di dalamnya.  
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Ketika instruksi meditasi di sini diikuti dengan cermat, maka tidak 

akan ada “tanda atau nimitta” yang muncul dalam pikiran (yaitu tidak 

ada cahaya atau objek-objek buatan pikiran lain, yang muncul di dalam 

pikiran seperti saat meditator melakukan 'meditasi konsentrasi'). 

Pikiran secara alami menjadi tenang, damai, dan sangat waspada 

dengan kewaspadaan dan kepuasan sejati.  

Meditator tidak perlu memaksa pikiran untuk tinggal bersama objek 

meditasi melalui konsentrasi kuat.  

Meditator mulai menyadari sifat alami dari segala fenomena sebagai 

tidak permanen (anicca), tidak memuaskan (dukkha), dan bukan-diri 

(anatta) dan meditator akan melihat ini melalui pemahaman 

impersonal (anatta) Sebab Musabab yang Saling Bergantungan.  

Oleh karena itu, orang-orang yang berlatih Meditasi Ketenangan 

Kebijaksanaan Pandangan Terang (Tranquil Wisdom Insight 

Meditation/TWIM), mereka menyadari nafas masuk dan pada saat 

yang sama mereka merilekskan keketatan di kepala dan pikiran.  

Mereka juga menyadari nafas keluar dan lagi-lagi pada saat bersamaan 

mereka merilekskan keketatan di kepala dan pikiran.  

Tidak masalah jika meditator awalnya ketinggalan satu nafas masuk 

atau satu nafas keluar.  

Mereka sebaiknya tidak memberikan tekanan tak perlu pada diri 

sendiri, yang justru mungkin akan membuat mereka merasa latihan ini 

sulit.  

Latihan 6R membuat meditasi ini mudah untuk diingat dan dilakukan. 

Terlebih lagi, 6R dapat dilakukan dalam kegiatan meditator sehari-hari.  

Oleh karena itu, meditasi dapat dengan mudah diadopsi di dalam 

kehidupan! 

Ini sebenarnya adalah latihan yang luar biasa mudah dan adalah cara 
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sederhana untuk mengembangkan pikiran.  

Jadi, jika meditator kadang-kadang ketinggalan nafas masuk atau nafas 

keluar, biarkan saja dan tangkaplah nafas masuk berikutnya dan rileks, 

atau nafas keluar berikutnya dan rileks.  

Sederhana dan mudah, bukan?  

Awalnya, nafas dan merilekskan mungkin terlihat sangat cepat dan 

sulit disadari.  

Tapi saat seseorang terus melatih 6R/6M dan tersenyum, meditasi ini 

menjadi semakin mudah dan mereka tidak akan sering ketinggalan 

nafas masuk atau nafas keluar dan rileks.  

Bagaimanapun, ini adalah latihan bertahap.  

Tak perlu memberikan tekanan tak perlu pada diri sendiri.  

Cukup rileks dan tersenyum ke dalam meditasi.  

Buat meditasi ini menjadi permainan menyenangkan, bukan pekerjaan 

serius! 

Ketika meditator menjalankan Meditasi Ketenangan Kebijaksanaan 

Pandangan Terang (TWIM), nafas dan merilekskan tidak menjadi halus 

dan sulit diamati.  

Jika keketatan muncul di kepala meditator, artinya mereka terlalu 

'berkonsentrasi' dan perlu berhenti berusaha begitu keras! 

Jika meditator mulai terlalu serius dengan apa yang mereka lakukan, 

mereka mengeluarkan terlalu banyak energi dalam mencoba mencapai 

sesuatu! 

Dalam situasi ini, ia tidak cukup merilekskan keketatan di kepala dan 

tidak cukup melakukan 6R.  

Jika nafas seakan-akan menghilang lagi, meditator berfokus pada 

konsentrasi dan tidak cukup menenangkan pikiran. 



214 |  L i f e  i s  M e d i t a t i o n ,  M e d i t a t i o n  i s  L i f e  

 

Jhana-jhana akan muncul dengan sendirinya ketika perhatian pikiran 

menjadi tenang dan damai.  

Meditator tidak perlu mendorong, memaksa, atau “berkonsentrasi 

dengan pikiran terpaku”! 

Sebenarnya, Buddha mengajarkan bentuk meditasi yang paling alami 

yang bekerja untuk semua tipe kepribadian and untuk semua orang.  

19. “Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas sambil 

mengalami sukacita;  

ia berlatih demikian: ‘Aku akan mengembuskan nafas 

sambil mengalami sukacita.’ 

Ini mengacu pada pencapaian dua jhana (tahapan pemahaman 

meditasi) pertama.  

Deskripsi untuk tahapan-tahapan ini adalah satu set resep yang 

diulang-ulang berkali-kali dalam banyak sutta. [12] 

Sekarang kita akan membahas deskripsi untuk kedua jhana pertama 

ini:  

Di sini, terasingkan dari kesenangan-kesenangan nafsu 

inderawi… 

Ketika meditator memulai sesi meditasinya, mereka pertama-tama 

menutup mata. 

Ini adalah terpisahkan dari kesenangan indera melihat.  

Ketika ada suara yang mengalihkan perhatian pikiran, instruksinya 

adalah membiarkan suara itu ada di sana sendiri, tanpa memikirkan 

apakah meditator suka atau tidak suka pada suara itu.  

Cukup 6R-kan suara itu dan lepaskan, lepaskan genggaman mental di 

seputar suara itu, rilekskan keketatan di kepala karena gangguan itu, 

rasakan pikiran menjadi tenang dan nyaman, tersenyum, dan arahkan 



  | 215 

 

perhatian pikiran kembali ke objek meditasi, yaitu Cinta-kasih atau 

Nafas.  

Meditator tinggal bersama nafas atau cinta-kasih dan merilekskan 

ketegangan dan pikiran hingga gangguan berikut muncul dengan 

sendiri, kemudian mereka melakukan 6R lagi.  

Meditator melakukan ini dengan melihat, mendengar, mencium, 

mengecap, sensasi-sensasi tubuh, dan bentuk-bentuk pikiran atau 

kesenangan indera apapun yang menarik perhatian pikiran menjauh 

dari cinta-kasih dan merilekskan atau nafas dan merilekskan.  

6R/6M adalah alat paling bermanfaat untuk digunakan setiap saat 

dalam kehidupan.  

Saat ini 6R/6M seharusnya sudah menjadi otomatis dan terjadi sendiri 

sekarang.  

Kapanpun ada gangguan di pintu-pintu indera, meditator harus 

menggunakan 6R/6M dan melepaskannya, merilekskan genggaman 

mental di seputar gangguan itu—mengendurkan keketatan di kepala, 

membuka dan meluaskan pikiran, tersenyum dan mengarahkan 

perhatian pikiran kembali ke nafas dan merilekskan atau cinta-kasih 

dan merilekskan, dan merilekskan lagi.  

Tak peduli berapa kali kesenangan indera muncul.  

Meditator harus mengizinkannya ada di sana saat itu muncul.  

Cukup ingat untuk meng-6R-nya dan melepaskannya, kendurkan 

keketatan di kepala, rasakan pikiran meluas, tersenyum, dan kembali 

ke nafas dan merilekskan atau cinta-kasih dan merilekskan.  

terasingkan dari kondisi-kondisi tidak baik 

Ketika pikiran teralihkan dari nafas dan mulai memikirkan tentang 

perasaan-perasaan yang muncul, ada tendensi bagi pikiran untuk 

menyukai atau tidak menyukai perasaan itu.  
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‘Memikirkan’ dan ‘mencoba mengontrol’ perasaan yang muncul 

dengan memikirkannya menyebabkan perasaan itu menjadi semakin 

besar dan lebih intens.  

Oleh karena itu, meditator justru menyebabkan lebih banyak rasa sakit 

atau penderitaan untuk muncul.  

Proses pikiran/tubuh ini dibentuk oleh lima agregat berbeda, yang bisa 

atau tidak dipengaruhi oleh nafsu keinginan dan kemelekatan 

(pemikiran konseptual dan opini), tergantung berapa tajam 

kewaspadaan orang itu.  

Beberapa bhikkhu menamainya 'agregat kemelekatan', tapi ini sedikit 

salah kaprah karena semua itu tergantung pada kewaspadaan 

meditator saat itu.  

Jika objek meditasi itu tidak di-6R, maka pasti akan muncul agregat 

yang dipengaruhi kemelekatan.  

Namun jika kewaspadaan meditator tetap tajam dan waspada, maka 

perhatian pikiran akan secara otomatis tetap pada objek meditasi, 

mereka akan mampu melihat agregat-agregat ini dengan jelas 

sebagaimana agregat-agregat ini sebenarnya, dan pada saat itu 

perhatian pikiran tidak dipengaruhi oleh nafsu keinginan dan 

kemelekatan.  

Meditator memiliki tubuh fisik (kaya), perasaan (vedana) (baik mental 

atau fisik), persepsi (sanna/ rekognisi, memori, dan konseptualisasi), 

bentuk-bentuk pikiran (sankhara/formasi), dan kesadaran (vinna).  

Dengan melihat ini, meditator dapat dengan jelas mengobservasi 

bahwa perasaan adalah satu hal, dan bentuk-bentuk pikiran adalah hal 

lain yang berbeda.  

Sayangnya, kita semua telah punya kebiasaan untuk mengusir 

perasaan kita dengan pikiran.  

Ini hanya membuat perasaan itu semakin besar dan intens.  
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Alhasil, kita membuat diri kita semakin kesakitan dan menderita.  

Ketika meditator berlatih metode meditasi Buddha, mereka harus 

mengerti dan melepaskan kebiasaan lama mencoba mengusir perasaan 

dengan “memikirkannya”. 

Maka, ketika suatu perasaan muncul, tidak peduli apakah itu adalah 

perasaan fisik atau emosi, pertama-tama, lepaskan genggaman mental 

ketat di sekitar perasaan itu;  

lalu 6R/6M itu, dan kemudian rilekskan keketatan di kepala; 

rasakan pikiran meluas, lalu menjadi tenang dan damai; 

lalu meditator tersenyum ringan; 

kemudian arahkan perhatian pikiran kembali ke ‘nafas dan 

merilekskan’ atau ‘metta dan merilekskan’.  

Ketika meditator melakukan ini, mereka melihat sifat alami dari 

perasaan itu: “Perasaan ini tadinya tidak ada di sini – sekarang dia 

muncul sendiri – kemudian dia hilang sendiri,” yaitu perubahan atau 

ketidakkekalan (anicca), ini adalah tidak memuaskan (dukkha), dan ini 

sepenuhnya impersonal (anatta). 

Dengan melihat sendiri perasaan, nafsu keinginan, kemelekatan, 

tendensi kebiasaan, kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka dan 

keputus-asaan itu, meditator mengajari diri mereka sendiri 

BAGAIMANA Sebab Musabab yang Saling Bergantungan benar-benar 

muncul dan pergi.  

Meditator tentunya tidak meminta munculnya sensasi rasa sangat sakit 

ini, mereka juga saat itu tidak minta munculnya rasamarah, sedih, 

takut, depresi, ragu, atau apapun 'perangkap' saat itu.  

Perasaan muncul sendiri tanpa diminta oleh meditator. 

Perasaan berlangsung selama dia berlangsung, dan meditator 

mengizinkannya sebagaimana perasaan itu adanya tanpa memberikan 
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perhatian padanya.  

Jika meditator memberikan perhatian pikiran pada gangguan apapun, 

mereka sedang memberi makan pada gangguan itu, dan gangguan itu 

akan tumbuh karena upaya salah itu.  

Semakin meditator mencoba mengontrol perasan yang muncul, 

mencoba melawan perasaan itu, mencoba mengusirnya, atau mencoba 

membuat perasaan itu berubah menjadi apa yang meditator inginkan, 

maka perasaan yang tak diinginkan itu tinggal makin lama dan 

menjadi lebih besar dan intens.  

Mengapa? 

Karena “siapa” yang mau perasaan menyakitkan ini berhenti dan 

pergi?  

 “Siapa” yang mau perasaan sakit itu pergi dan tak mengganggu 

meditator lagi? 

Jawabannya tentu saja adalah “saya” yang mau! 

 “Siapa” yang ingin mengontrol perasaan itu dengan menggunakan 

bentuk-bentuk pikiran mereka?  

Lagi-lagi, “saya” yang mau! 

 “Siapa” yang mencoba mengontrol realita mereka dengan 

menggunakan konsep-konsep? 

Lagi-lagi, “saya” yang mau! 

Tolong ingatlah bahwa semua bentuk-bentuk pikiran adalah 

konseptual; kita tak bisa mengontrol realita dengan memikirkannya, 

karena memikirkannya hanya menyebabkan semakin banyak 

penderitaan! 

Ini tidak hanya berlaku untuk perasaan menyakitkan, ini berlaku untuk 

SEMUA GANGGUAN YANG MUNCUL! 
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Ada buku bagus yang sangat direkomendasikan untuk murid-murid 

meditasi yang serius, judulnya Concept and Reality (Konsep dan Realita) 

oleh Yang Mulia Nanananda dan diterbitkan oleh Buddhist Publication 

Society.  

Buku luar biasa ini menunjukkan pada kita bahwa kapanpun orang 

mau mengontrol perasaannya, mereka mengidentifikasi sensasi atau 

emosi itu sebagai milik mereka sendiri (atta). Pemahaman seperti ini, 

keinginan untuk mengontrol seperti ini, dalam bahasa Pali disebut 

Papanca.  

Kapanpun meditator cenderung berpikir tentang betapa sakitnya ini, 

dari mana datangnya ini, mengapa ini harus mengganggu sekarang, 

“Oh!, saya benci perasaan ini dan saya ingin dia pergi.” 

Ini yang terjadi saat meditator tidak menggunakan 6R dan dengan 

lembut melepaskan mereka! 

Setiap bentuk pikiran tentang suatu perasaaan adalah identifikasi-ego 

(atta) terhadap perasaan itu.  

Setiap kali seseorang mencoba menolak apa yang sedang terjadi di saat 

ini, mereka sedang melawan Dhamma Saat Ini.  

Ketika suatu perasaan menyakitkan atau bahkan menyenangkan 

muncul, Kebenarannya adalah – perasaan itu di sana! 

Tidakkah ini DALAM! 

Semua penolakan, mencoba mengontrol, dengan pikiran mengharap 

itu pergi, atau melawan perasaan itu dengan cara apapun, hanya 

menyebabkan lebih banyak penderitaan muncul.  

Sebenarnya kapanpun suatu perasaan muncul, seseorang meng-6R dan 

membuka pikiran – melepaskan keinginan untuk mengontrol – 

kemudian dengan penuh-cinta menerima fakta bahwa perasaan itu ada 

di sana, dan mengizinkannya ada di sana sendiri.  
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Jangan Menolak atau Mengusir; Tersenyum dan Melembutlah (Don't 

Resist Or Push; Smile and Soften/DROPSS). DROPSS ini adalah kunci 

untuk memiliki pikiran menerima dan terbuka, yang menuntun ke 

pengembangan ketenang-seimbangan.  

Penolakan atau keketatan sekecil apapun berarti di sana ada 

identifikasi-ego (atta) dan nafsu keinginan masih melekat padanya.  

Misalnya bos Anda datang dan memarahi Anda pagi-pagi begitu Anda 

sampai di tempat kerja.  

Apa yang terjadi pada pikiran Anda saat itu?  

Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda mengambil kemarahan bos 

Anda dan menjadikannya kemarahan Anda sendiri, lalu membalas 

membentak mereka karena Anda marah.  

 Ketika bos telah pergi, apa yang Anda pikirkan? 

 Apa yang Anda katakan, apa yang bos Anda katakan; 

 Apa yang seharusnya Anda katakan;  

 Saya yang benar merasakan perasaan seperti yang saya rasakan 

dan untuk apa yang saya katakan; 

 Mereka yang salah untuk apa yang mereka katakan dan 

lakukan; 

 Lalu ini terus berlanjut! 

Perasaan marah ini begitu besar, dan ada bentuk-bentuk pikiran yang 

melekat pada perasaan itu.  

Ini adalah cara nafsu keinginan bermanifestasi.  

Tak lama setelahnya, Anda menyibukkan diri dengan aktivitas-

aktivitas lain.  

Tapi kemarahan itu masih di sana dan jika ada orang datang berbicara 
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pada Anda, ada kemungkinan Anda akan mengeluh tentang bos Anda 

yang memarahi Anda.  

Saat itu, Anda meneruskan nafsu keinginan Anda, ketidakpuasan 

Anda, dan kemarahan Anda kepada orang lain, dan itu dengan negatif 

mempengaruhi mereka.  

Di waktu lain di hari itu, perasaan-perasaan ini dan bentuk-bentuk 

pikiran yang Anda lekati dengan nafsu keinginan dan kemelekatan ini 

mencuat.  

Faktanya, bentuk-bentuk pikiran ini seperti kaset rekaman. Mereka 

berputar dengan susunan yang sama dan dengan kata-kata yang sama 

persis.  

Di akhir hari, Anda akan cukup mengalihkan perhatian Anda sehingga 

perasaan ini tidak terlalu sering muncul.  

Lalu tiba waktunya duduk bermeditasi dan memurnikan pikiran 

dengan 6R dan belajar melepaskan nafsu keinginan.  

Tapi apa yang muncul?  

Perasaan marah ini, dan bentuk-bentuk pikiran yang berhubungan 

dengannya! 

Ini adalah tendensi kebiasaan lama yang muncul.  

Tendensi kebiasaan, dalam bahasa Pali disebut Bhava, yang muncul 

tepat setelah kemelekatan (bentuk-bentuk pikiran konseptual dan 

opini).    

Jadi, kita mengulang lagi! 

Tapi kali ini, ketika Anda menggunakan 6R dan melepaskan 

keterlibatan dengan perasaan-perasaan dan bentuk-bentuk pikiran itu, 

Anda mulai melepaskan mereka.  

Melihat bahwa bentuk-bentuk pikiran ini menyebabkan membesarnya 
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perasaan, meditator mulai melembutkan pikiran.  

 “Tak apa!” “Itu tak penting.” 6R Rilekskan Lembutkan “Biarkan saja.” 

Buka pikiran dan lepaskan simpul mental ketat di sekitar bentuk-

bentuk pikiran itu, melepas ketidaksukaan pada perasaan itu, rileks, 

kemudian rasakan pikiran mulai meluas, saat ini lepaskan keketatan di 

kepala, rasakan pikiran menjadi tenang, betapa lega! 

Sekarang, tersenyum lembut dan kembali ke nafas. Di nafas masuk, 

kendurkan keketatan di kepala; di nafas keluar, rilekskan keketatan di 

kepala; selalu rasakan pikiran membuka, meluas, menjadi damai dan 

jernih.  

Kemudian kemarahan muncul lagi, dan Anda ulang lagi lakukan hal 

yang sama, 6R-kan kemarahan itu, biarkan dia di sana sendiri tanpa 

terlibat dengan memikirkannya, membuka dan rilekskan pegangan 

mental padanya, kendurkan keketatan di kepala, dengan lembut 

tersenyum dan mengarahkan perhatian pikiran kembali ke nafas dan 

rileks lagi.  

Ini menjadi pola praktik terbaik untuk terus diterapkan.   

Tak penting berapa kali perhatian pikiran kembali ke perasaan marah 

itu.  

Perlakukan dengan cara sama setiap kali.  

Meditator tidak mengambil perasaan itu secara personal ketika mereka 

mengizinkan perasaan itu ada di sana dengan sendirinya.  

Tidak ada identifikasi ego (anatta) pada perasaan itu. Ini adalah melihat 

sifat alami dari perasaan, bukan?  

Perasaan itu tadinya tidak ada di sana, tapi sekarang dia ada di sana. 

Ini adalah melihat ketidak-kekalan (anicca).  

Ketika perasaan itu muncul, perasaan itu menghapus ketenangan dan 

kedamaian.  
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Ini pastinya menyakitkan, bentuk sesungguhnya dari penderitaan 

(dukkha).  

Ketika meditator mengizinkan perasaan itu ada di sana sendiri tanpa 

terlibat atau memikirkannya, membuka pikiran mereka dan 

merilekskan keketatan itu, saat itu mereka mengalami kealamian 

tanpa-diri (anatta). 

Ketika meditator menjalankan Meditasi Ketenangan Kebijaksanaan 

Pandangan Terang, mereka mengalami tiga karakteristik keberadaan: 

ketidak-kekalan, penderitaan, dan bukan-diri dalam konteks Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan.  

Ketika meditator terus melembutkan perhatian pikiran dan 

melepaskan segala gangguan, kemelekatan (yaitu “saya adalah itu”) 

menjadi mengecil dan melemah.  

Akhirnya, kemelekatan itu tak cukup kuat untuk muncul lagi.  

Ketika ini terjadi, pikiran menjadi terisi dengan kelegaan dan 

kebahagiaan.  

Melepaskan kemelekatan (nafsu keinginan) ini adalah terasingkan dari 

kondisi-kondisi tidak baik.  

Ketika seseorang melepas dan timbul kebahagiaan, itu berlangsung 

untuk beberapa saat.  

Alhasil, perhatian pikiran menjadi sangat tenang dan damai.  

Meditator mengalami pikiran yang sangat nyaman (kebahagiaan) dan 

sangat mudah untuk tinggal bersama objek meditasi.  

Ketika ini dilakukan berulang-ulang, pikiran secara alami menjadi 

tenang dan menyatu dengan sendirinya.  

Saat itu, meditator mulai mengembangkan ketenang-seimbangan dan 

pikiran yang seimbang.  
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Orang itu memasuki dan berdiam di jhana (tahap meditasi) 

pertama, yang disertai dengan pikiran berpikir dan 

memeriksa, dengan kebahagiaan dan kegembiraan yang 

terlahir dari keterasingan  

Semua faktor berbeda ini membentuk apa yang biasanya dinamai 

jhana (tahap pemahaman meditasi) pertama.  

Saat itu, masih ada sedikit pikiran yang berkelana.  

Jika perhatian pikiran pergi dari nafas dan merilekskan, bentuk-bentuk 

pikiran berkelana ini dapat dikenali dengan sangat cepat.  

Lakukan 6R dengan lembut, kemudian lepaskan, rilekskan keketatan, 

dan tersenyum sebelum kembali ke nafas dan merilekskan.  

Beberapa guru meditasi menamai ini “konsentrasi akses.” 

Tetapi sebenarnya mereka melihat hal-hal dari sudut pandang meditasi 

konsentrasi satu titik dan bukan Meditasi Ketenangan Kebijaksanaan 

Pandangan Terang (Tranquil Wisdom Insight Meditation/TWIM).  

“Pikiran berpikir dan memeriksa” adalah deskripsi dari pikiran 

berpikir dan pikiran berpindah-pindah adalah pikiran-pikiran 

berkelana.  

Beberapa terjemahan menamai bentuk pikiran awal dan berkelanjutan 

sebagai berpikir dan merenung.  

Masih bisa ada bentuk-bentuk pikiran yang diarahkan dalam masing-

masing jhana (level pemahaman meditasi) yang berbeda.  

Perbedaan antara bentuk-pikiran-yang-diarahkan dengan bentuk-

pikiran-berkelana adalah ini: Dengan bentuk pikiran berkelana, 

meditator memikirkan apa yang terjadi di masa lalu atau apa yang 

akan terjadi di masa depan, atau membayangkan tentang apa yang 

ingin mereka lihat.  

Bentuk pikiran observasi adalah tentang apa yang terjadi di saat ini.  
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Bentuk pikiran observasi misalnya pikiran merasa sangat bahagia 

sekarang, atau pikiran sangat tenang dan rileks, dan tubuh terasa 

sangat diam dan damai sekarang, dan seterusnya.  

Juga ada cara lain menjelaskan tentang “Pikiran yang berpikir dan 

memeriksa”. 

 “Pikiran yang berpikir” adalah pikiran yang menyadari ketika pikiran 

teralihkan dan membawa perhatian kembali ke nafas.  

“Pikiran yang memeriksa” adalah pikiran yang tinggal bersama nafas 

dan merilekskan tanpa terlepas lagi dan terus menerus memeriksa 

apakah perhatian pikiran mulai bergerak atau bergetar pergi dari objek 

meditasi.  

Ketika pikiran mulai semakin lama tinggal bersama objek meditasi, 

kelegaan dan kebahagiaan akan menjadi cukup kuat.  

Meditator akan secara alami merasa ingin tersenyum, karena 

kebahagiaan adalah perasaan yang begitu menyenangkan di pikiran 

dan tubuh.  

Saat itu, tubuh dan pikiran terasa begitu ringan hingga seperti 

melayang.  

Ini adalah pengalaman yang cukup asyik dan menyenangkan.  

Mengapa? Karena saat itu pikiran bebas dari nafsu dan kemelekatan! 

Beberapa guru meditasi mengatakan pada murid mereka bahwa saat 

kebahagiaan muncul, “Jangan melekat!” 

Sehingga murid-murid ini menjadi takut pada kebahagiaan dan 

mencoba menolak kebahagiaan agar mereka tidak punya kesempatan 

untuk menjadi melekat.  

Tapi ini bukanlah tindakan tepat karena tidak peduli perasaan jenis 

apapun yang muncul, baik menyenangkan atau menyakitkan atau 

netral, tugas meditator adalah melakukan 6R sehingga perhatian 
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pikiran tetap bersama nafas dan membuka kemudian merilekskan.  

Jika perhatian pikiran ditarik oleh suatu perasaan, cukup biarkan dia 

ada di sana sendiri dan rilekskan keketatan di kepala, rasakan pikiran 

membuka dan meluas, kemudian dengan lembut tersenyum dan 

kembali ke nafas dan merilekskan.  

Nafsu keinginan muncul dari keterlibatan dengan menyukai atau tidak 

menyukai apa yang muncul di momen kini, sedangkan kemelekatan 

adalah memikirkan tentangnya.  

Meditator tidak akan menjadi melekat ketika mereka meng-6R dan 

mengizinkan apapun yang muncul untuk ada di sana sendiri.  

Setelah kebahagiaan memudar, pikiran akan menjadi sangat tenang, 

hening, damai, dan nyaman.  

Perasaan nyaman dan damai inilah yang disebut “kebahagiaan yang 

lahir dari keterasingan.” 

Awalnya, meditator bisa duduk di tahap meditasi ini selama 10 atau 15 

menit, dan dengan latihan akan makin lama.  

Inilah jhana (tahap pemahaman meditasi) pertama dan ini akan 

muncul ketika meditator telah melepaskan kesenangan indera untuk 

beberapa saat, dan juga telah melepaskan kebiasaan tidak baik atau 

kondisi-kondisi pikiran (nafsu keinginan) yang menghentikan 

meditator dari memiliki pikiran tanpa gangguan di dalamnya.  

Ketika meditator telah mengalami kondisi tenang ini, mereka mulai 

menyadari alasan mengapa mereka bermeditasi.  

Saat itu, perhatian pikiran menyatu dengan nyaman dan bahagia, 

dengan sangat sedikit gangguan.  

Ada kedamaian pikiran yang lebih kentara daripada yang pernah 

dialami sebelumnya.  

Oleh karena itu, setelah pengalaman ini, meditator menjadi antusias 
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dan ingin itu terjadi setiap kali mereka duduk.  

TAPI, hasrat yang menginginkan kondisi-kondisi pikiran tenang itulah 

yang menghentikan kemunculnya! 

Meditator kemudian mencoba lebih keras lagi dan berusaha lebih 

keras.  

Sayangnya, pikiran hanya menjadi semakin gelisah dan tak tenang.  

Ini disebabkan oleh kegelisahan dan memiliki keinginan agar sesuatu 

terjadi dengan cara tertentu.  

Ketika itu tidak terjadi seperti itu, meditator mendorong lebih keras 

dan berusaha memaksa menjadi lebih diam dan tenang.  

Pendek kata, meditator berusaha terlalu keras dan melakukan upaya 

salah.  

Meditator ingin mengontrol hal-hal dan saat pikiran tidak mau bekerja-

sama, maka frustasi merebak.  

Pertanyaan yang perlu ditanyakan pada diri sendiri saat ini adalah: 

“Siapa” yang mau sesuatu terjadi seperti yang mereka inginkan? 

Jawabannya tentu saja selalu “saya” yang mau! 

Pertanyaan berikutnya untuk ditanyakan pada diri sendiri adalah: 

“Siapa” yang berusaha mengontrol perasaan mereka dengan bentuk-

bentuk pikiran mereka dan menggunakan usaha ekstra untuk 

melakukan ini? 

Lagi-lagi jawabannya adalah “saya”! 

Jadi sekarang adalah saatnya untuk rileks dan menertawakan tentang 

siapa yang punya kontrol! 

Tertawa adalah alat luar biasa untuk meditator, karena saat meditator 

tertawa, tawa itu segera mengubah perspektif kita menjadi harmonis 

dengan apa yang sedang terjadi dan pemikiran berubah dari “saya” 



228 |  L i f e  i s  M e d i t a t i o n ,  M e d i t a t i o n  i s  L i f e  

 

ingin ini atau “saya” tidak mau itu, menjadi ini hanyalah “suatu” 

perasaan! 

Tertawa membantu meditator melihat lebih jelas bahwa mereka 

melekat dan ketika ini terlihat jelas, mudahlah untuk melepaskannya.  

Meditator tidak dapat mengalami tahap meditasi yang tenang ini 

karena kemelekatan pada keinginan agar hal-hal terjadi seperti yang 

mereka inginkan (nafsu keinginan atau ketegangan dan keketatan 

dalam pikiran dan tubuh).  

Keinginan ini, yang sebenarnya adalah nafsu keinginan, menyebabkan 

meditator keluar dari momen kini dan berusaha membuat momen 

selanjutnya menjadi seperti yang mereka inginkan! 

Ketika momen kini tidak benar, mereka mencoba lebih keras lagi.  

Namun kondisi pikiran yang tenang hanya akan terjadi ketika 

kondisinya tepat.  

Cukup rileks, tersenyum, dan lepaskan keinginan kuat itu, tenanglah, 

dan berhentilah mengharapkan hal-hal terjadi seperti keinginan dan 

kemelekatan Anda.  

Setelah mengalami jhana pertama, pikiran mungkin menjadi cukup 

aktif ketika meditator bermeditasi duduk selanjutnya.  

Tapi jika kewaspadaan tajam, ia akan mampu mengenali ketika pikiran 

berkelana.  

Kemudian mereka dapat melepaskannya, membuka pikiran, rileks, 

tersenyum, dan mengembalikan perhatian pikiran pada nafas dan 

merilekskan.  

Merilekskan dan membuka pikiran saat nafas masuk; rileks dan 

mengendurkan pikiran pada nafas keluar, itulah yang diinstruksikan 

Buddha untuk kita lakukan.  

Tak lama kemudian, perhatian pikiran akan menetap lagi dan 
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kebahagiaan akan muncul lagi.  

Ketika kebahagiaan memudar, meditator akan mengalami lagi 

perasaan gembira yang nyaman, dan juga pikiran yang diam dan 

nyaman.  

Saat ini, meditator masih mengalami lima agregat (lima 

khanda/kelompok batin) yang dipengaruhi oleh nafsu keinginan dan 

kemelekatan.  

Jika meditator melakukan konsentrasi absorpsi, saat mereka ada dalam 

jhana absorpsi, mereka tidak punya kesadaran sesungguhnya tentang 

lima agregat ini. 

Dalam jhana ketenangan, meditator masih dapat mendengar bunyi-

bunyi dan merasakan perasaan muncul di tubuh.  

Contohnya, mereka tahu ketika nyamuk menggigit mereka.  

Meditator bahkan mungkin punya pemikiran-pemikiran tentang 

nyamuk itu, tapi mereka segera mengenali bahwa ini adalah gangguan 

dan meng-6R-nya, melepaskannya, mengendurkan ketegangan di 

kepala dan pikiran, rileks, kemudian tersenyum lembut dan kembali ke 

nafas dan rileks.  

Begitu meditator terus merileks, membuka, dan menenangkan pikiran 

saat nafas masuk dan keluar, akhirnya mereka akan tiba pada tahap 

dimana tidak ada lagi bentuk-bentuk pikiran yang berkelana.  

Kebahagiaannya menjadi sedikit lebih kuat dan berlangsung sedikit 

lebih lama. Ketika kebahagiaan itu memudar, perasaan gembira yang 

nyaman menjadi lebih kuat dan pikiran yang tenang masuk lebih 

dalam ke nafas dan merileks.  

Dalam sutta, kondisi ini digambarkan sebagai: 

Sekali lagi, dengan menenangkan awal pikiran dan 

kelangsungan pikiran, seseorang memasuki dan berdiam 
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di jhana kedua, yang memiliki kepercayaan-diri dan 

pikiran yang diam tanpa bentuk pikiran yang berpikir dan 

memeriksa, dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang 

lahir dari pikiran yang menyatu.  

Menenangkan pikiran yang berpikir dan memeriksa artinya saat itu 

pikiran menjadi sangat diam dan tinggal bersama objek meditasi 

dengan cukup baik.  

Tidak ada pikiran yang berpindah-pindah tentang masa lalu atau masa 

depan.  

Namun, masih ada bentuk-bentuk pikiran observasi.  

Ingatlah bahwa meditasi sesungguhnya adalah observasi yang diam 

dan terbuka, atau “Diam Mulia”. 

Masih ada perasaan di tubuh karena semua pintu indera bekerja.  

Namun, contohnya, jika ada suara muncul, itu tidak membuat pikiran 

terguncang atau bergerak.  

Meditator tahu dimana ia berada dan apa yang sedang ia lakukan.  

Kepercayaan-diri yang disebutkan dalam sutta datang dari keyakinan 

yang dicapai ketika ia melihat sendiri dengan jelas betapa baiknya 

meditasi ini bekerja. 

Kepercayaan diri tidak hanya muncul ketika seseorang duduk 

bermeditasi, tapi juga saat kegiatan sehari-hari.  

Diamnya pikiran berarti pikiran sangat tenang dan tidak berlarian.  

Pikiran itu puas untuk tinggal bersama nafas dan merileks pada nafas 

masuk dan keluar. Ini adalah deskripsi untuk dua jhana pertama.  

Sekarang kita kembali ke Anapanasati Sutta.  

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas dengan 

mengalami kebahagiaan’;  
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Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan nafas 

dengan mengalami kebahagiaan.’  

Begitu meditator meneruskan latihan mereka, menenangkan dan 

membuka pikiran dengan cara ini, pada akhirnya mereka tiba di suatu 

tahap dimana mereka merasa kegembiraan menjadi terlalu kasar dan 

secara alami itu tak muncul lagi.  

Bagi guru, ini adalah waktu yang cukup lucu, karena meditator datang 

ke guru dan berkata: 

Murid: Ada yang salah dengan meditasi saya! 

Guru: Mengapa Anda bilang begitu?  

Murid: Saya sudah tidak merasa gembira lagi.  

Guru: Apakah itu buruk? 

Murid: Tidak, tentu saja tidak, tapi tetap saja, mengapa saya sudah 

tidak merasa gembira? 

Guru: Apakah kau merasa nyaman dan lebih tenang daripada 

sebelumnya? Apakah pikiranmu punya suatu rasa seimbang yang kuat 

di dalamnya? Apakah kamu merasa lebih nyaman? 

Murid: Ya, saya merasakan semua itu, tapi saya sudah tidak merasa 

gembira lagi! 

Guru: Bagus. Teruskan. Semuanya berjalan baik. Rileks dan berhenti 

untuk meminta kegembiraan itu muncul ketika kamu ingin.  

Murid: Tapi saya suka kegembiraan. Itu membuat saya merasa enak! 

Guru: Siapa yang menyukai KEGEMBIRAAN? 

Murid: Oh! Benar! Saya terperangkap lagi ya? 

Guru hanya tersenyum dan berkata: Teruskan! 

Kegembiraan memudar dengan sendirinya, dan muncullah suatu rasa 
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seimbang dan tenang yang begitu kuat. 

Seseorang masih dapat mendengar bunyi-bunyi; meski ketika tubuh 

seakan-akan menghilang, ia tahu ketika ada yang menyentuhnya saat 

ia duduk meditasi.  

Namun, perhatian pikiran tidak bergerak atau teralihkan oleh hal-hal 

eksternal.  

Inilah yang dimaksud ketika sutta mengatakan meditator punya 

kesadaran penuh. Ini dideskripsikan sebagai: 

Lagi, dengan memudarnya kegembiraan, seseorang 

berdiam dalam ketenang-seimbangan, dan kewaspadaan 

dan kesadaran penuh, masih merasakan kebahagiaan (atau 

kesenangan) dengan badan jasmani, ia memasuki dan 

berdiam dalam jhana ketiga, seperti yang diumumkan oleh 

yang mulia: ‘Dia mencapai suatu kediaman yang 

menyenangkan yang memiliki ketenang-seimbangan dan 

penuh kewaspadaan.’ 

Dengan deskripsi di atas, orang bisa melihat dengan jelas bahwa saat 

berada dalam jhana ketiga, pikiran sangat jernih, waspada dan 

seimbang.  

Meditator menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka, tapi perhatian 

pikiran dengan mudah dan nyaman tinggal bersama objek meditasi.  

Penuh waspada dan memiliki ketenang-seimbangan dalam pikiran 

adalah hal yang tidak biasa dialami karena kondisi meditasi ini adalah 

perasaan tertinggi dan terbaik yang pernah mereka rasakan seumur 

hidup mereka hingga saat itu.  

Terlebih lagi, orang tidak melekat padanya karena semakin kuatnya 

ketenang-seimbangan yang timbul.  

Pada saat yang sama, tubuh dan pikiran luar biasa rileks dan nyaman.  
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Sungguh kondisi yang enak! 

Inilah mengapa Orang-orang Suci memuji kondisi ini.  

Selain mengendurnya keketatan di kepala, tubuh pun kehilangan 

ketegangan dan perasaan akan sensasi mulai menghilang.  

Ini karena keketatan (nafsu keinginan) di pikiran menyebabkan 

ketegangan (nafsu keinginan) di tubuh.  

Tapi sekarang tubuh begitu nyaman dan bebas dari ketegangan (bebas 

dari nafsu) sehingga ketegangan dalam sensasi pada tubuh juga pergi.  

Saat ini terjadi, tubuh menjadi begitu lembut dan nyaman sehingga 

tidak ada perasaan kasar ataupun besar yang muncul di tubuh 

meditator.  

Namun, meditator tahu ketika ada kontak eksternal, misalnya 

seseorang menyentuhnya.  

Ini artinya menjadi “waspada dan sepenuhnya sadar.” 

Pikiran tahu apa yang terjadi di sekitarnya, tapi pikiran tidak goyang 

atau menjadi teralihkan.  

Inilah yang disebut sebagai mengalami kebahagiaan dengan nafas 

masuk dan keluar dan rileks.  

Beberapa guru Meditasi Konsentrasi Terpusat mengatakan bahwa 

ketika meditator ada di dalam kondisi jhana ini, meditator tidak lagi 

mengalami tubuh atau salah satu pintu indera dan pikiran mereka 

sepenuhnya tercerap dalam nimitta (tanda).  

Mereka menyatakan bahwa meditator tidak tahu jika seseorang 

memukulnya dengan tongkat atau ada orang yang mengubah postur 

tangan dan kakinya.  

Ini karena pikiran mereka tercerap begitu mendalam ke dalam objek 

sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya sadar dengan apa yang 
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terjadi di sekitar mereka.  

Jika seseorang membaca sutta atau melakukan Meditasi Ketenangan 

Kebijaksaaan Pandangan Terang (TWIM), ini jelas-jelas tidak benar. 

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas dengan 

mengalami bentukan batin; ia berlatih demikian: ‘Aku 

akan mengembuskan nafas dengan mengalami bentukan 

batin.’; 

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas dengan 

menenangkan bentukan batin’; ia berlatih demikian: ‘Aku 

akan mengembuskan nafas dengan menenangkan 

bentukan batin.’ 

Ketika meditator terus menenangkan, meluaskan, dan merilekskan 

pikiran, kemudian tersenyum, perhatian pikiran secara alami akan 

mulai masuk lebih dalam.  

Akhirnya perasaan menyenangkan di tubuh/pikiran menjadi terlalu 

kasar dan pikiran mengalami ketenang-seimbangan dan keseimbangan 

pikiran yang luar biasa.  

Ini dideskripsikan dalam sutta-sutta seperti ini:  

Di sini dengan meninggalkan rasa senang dan rasa sakit, 

dan dengan lenyapnya kegembiraan dan kesedihan masa 

lalu, seorang bhikkhu memasuki dan berdiam di dalam 

jhana (tahap meditasi) keempat, yang tidak memiliki rasa 

sakit maupun rasa senang dan memiliki kemurnian 

kewaspadaan karena ketenang-seimbangan.  

Ketika perhatian pikiran menjadi luar biasa tenang dan diam, 

meditator mengalami ketenangan mendalam dan ketenang-

seimbangan pikiran.  

Meditator masih dapat mendengar suara dan merasakan sensasi di 

tubuh ketika ada kontak eksternal, tapi hal-hal ini sama sekali tidak 
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mengoyang atau mengganggu pikiran.  

Deskripsi lain untuk tahapan pemahaman (jhana) ini adalah: 

Pikiran meditator yang menyatu tenang telah dimurnikan, 

cemerlang, tidak bernoda, bebas dari ketidaksempurnaan, 

lembut, patuh, mantap dan mencapai ketenangan tanpa 

gangguan  

Penjelasan ini menggambarkan pada meditator serius tentang apa yang 

bisa mereka alami ketika seseorang mencapai tahap ini.  

Perhatian pikiran luar biasa jernih, terang, murni, dan waspada. 

Perhatian pikiran bahkan dapat melihat ketika suatu gangguan mulai 

muncul, lalu meng-6R-nya, melepaskannya, membiarkannya dan 

rileks, membuka, meluas dan menenangkan kembali, dan tersenyum, 

sebelum kembali ke nafas dan merilekskan.  

Dengan kata lain, meditator berlatih menggunakan 6R.  

 “Meninggalkan rasa senang dan rasa sakit” tidak berarti bahwa rasa 

sakit atau senang tidak muncul sesekali.  

Mereka akan muncul, tetapi pikiran ada dalam kondisi yang begitu 

seimbang sehingga pikiran tidak bergerak, tidak terguncang, atau tidak 

terlibat dengan gangguan itu.  

Saat itu, pikiran sangat sadar ketika rasa sakit atau rasa senang 

muncul, tetapi ketenang-seimbangan dan kewaspadaan begitu kuat 

sehingga pikiran tidak tertarik padanya.  

Lenyapnya kegembiraan dan kesedihan masa lalu berarti pikiran 

meditator telah melepaskan kondisi-kondisi emosi yang lebih rendah 

dari menyukai atau tidak menyukai.  

Semua tahap-tahap di jhana lebih rendah melibatkan pelepasan 

kondisi-kondisi emosional pikiran.  
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Awalnya, ketika orang mulai belajar tentang meditasi, mereka 

melepaskan kondisi-kondisi rendah yang sangat kasar, yang seringkali 

menggerakkan perhatian pikiran menjauh dari objek meditasi.  

Setelah meditator mulai belajar bagaimana menenangkan pikiran, 

mereka dapat duduk lebih lama tanpa adanya gangguan yang muncul.  

Meditator kemudian mengalami penggunaan pikiran berpikir dan 

memeriksa dan faktor-faktor jhana lainnya.  

Ketika pikiran menetap lebih dalam, lenyaplah penggunaan pikiran 

berpikir dan memeriksa.  

Kegembiraan menguat untuk beberapa saat, namun secara perlahan 

menjadi terlalu kasar dan pikiran punya terlalu banyak gerakan di 

dalamnya.  

Oleh karena itu, pikiran akan secara alami masuk bahkan lebih dalam 

lagi ke dalam objek meditasi dan kegembiraan akan memudar sendiri.  

Saat ini, ada ketenang-seimbangan, kebahagiaan, kewaspadaan, dan 

kesadaran penuh.  

Semua keadaan-keadaan pikiran ini adalah pengalaman yang sangat 

menyenangkan.  

Tapi akhirnya, kebahagiaan pun adalah perasaan yang terlalu kasar 

dan pikiran masuk lebih dalam ke nafas dan saat yang sama terus 

membuka, meluas, dan merileks. 

Di titik ini, nafas dan relaksasi pikiran mulai muncul bersamaan.  

Meditator menyadari bagian-bagian tubuh mereka seperti menghilang 

atau tidak terasa, kecuali jika meditator meletakkan perhatian mereka 

pada bagian-bagian yang seperti menghilang itu.  

Kemudian, kebahagiaan memudar dan yang tersisa adalah pikiran 

yang sangat tenang-seimbang, luar biasa waspada, dan ketenangan 

pikiran. 
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Ini adalah bagaimana meditator mengalami dan menenangkan 

bentukan-bentukan mental.  

Sebagaimana Krisnamurti mendeskripsikan keadaan meditatif 

sesungguhnya: 

Pikiran meditatif itu hening. Itu bukanlah keheningan, yang dapat 

dipahami oleh pemikiran; itu bukanlah kesunyian malam yang tenang; 

itu adalah keheningan ketika pemikiran, dengan segala gambar, kata 

dan persepsi telah sepenuhnya berhenti secara alami. Pikiran meditatif 

ini adalah pikiran religius – agama yang tidak tersentuh oleh gereja, 

vihara atau dengan doa-doa.  
20] “Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas dengan 

mengalami pikiran’; ia berlatih demikia: ‘Aku akan 

mengembuskan nafas dengan mengalami pikiran.’ 

Saat ini, pikiran meditator menjadi sangat tenang dan gangguan sedikit 

pun disadari dan dengan cepat dilepaskan dan dengan mudah di-6R.  

Pertama-tama, pikiran melepaskan keketatan, sekarang ia kembali ke 

nafas dan merilkeskan, membuka, meluas, dan menenangkan saat 

nafas masuk dengan merilekskan, merenggangkan, dan merilekskan 

pikiran pada saat nafas keluar.  

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas dengan 

menggembirakan pikiran’; ia berlatih sebagai berikut: ‘Aku 

akan mengembuskan nafas dengan menggembirakan 

pikiran.’ 

Ketika orang mencapai tahap meditasi ini, mereka mulai mengalami 

tipe kegembiraan yang lebih halus dan lebih tinggi, yang 

dideskripsikan sebagai Faktor Pencerahan Kebahagiaan (Pharana Piti).  

Pikiran menjadi sangat puas dengan damai dan nyaman, tak pernah 

ada sebelumnya.  

Ini yang disebut “pikiran yang berbahagia” karena ini adalah kondisi 
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yang begitu menyenangkan.  

Saat itu, pikiran luar biasa terangkat, sangat jernih, dan ketajaman 

kewaspadaan lebih daripada sebelumnya.  

Ketenang-seimbangan bahkan menjadi lebih seimbang dan menyatu.  

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas 

mendiamkan pikiran’; ia berlatih sebagai berikut: ‘Aku 

akan mengembuskan nafas mendiamkan pikiran.’ 

Saat ini, pikiran menjadi semakin halus dan tenang, dengan sangat 

sedikit gangguan.  

Ketika gangguan memang muncul, dengan cepat mereka disadari, 

dilepaskan, pikiran menenang, dan kembali ke nafas dan merileks.  

Secara alami, nafas, penenangan pikiran, dan tersenyum menjadi 

semakin mudah dan semakin tenteram.  

Mereka terjadi bersama secara alami.  

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas 

membebaskan pikiran’; ia berlatih demikian: ‘Aku akan 

mengembuskan nafas membebaskan pikiran.’ 

Membebaskan pikiran artinya meditator tinggal bersama nafas dengan 

cukup banyak ketertarikan gembira sehingga saat perhatian pikiran 

mulai bergerak atau pergi dari nafas dan merileks, mereka sadar dan 

melepaskan gangguan tanpa identifikasi apapun atau tanpa 

munculnya nafsu keinginan.  

Meditator kemudian meng-6R-kan, merilekskan pikiran sebelum 

kembali ke nafas dan merileks di nafas masuk dan nafas keluar.  

Ketika sebuah gangguan muncul, meditator segera melihatnya dan 

tanpa ragu melepaskannya.  

Saat ini, kelambaman dan ketumpulan, atau kegelisahan dan 
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keresahan, adalah rintangan terbesar untuk latihan meditator.  

Kapanpun sebuah gangguan muncul, itu akan mendorong meditator 

keluar dari jhana dan dapat menyebabkan berbagai jenis rintangan.  

Tolong ingat bahwa gangguan timbul karena energi meditator tidak 

seimbang dengan penyatuan pikiran mereka.  

Frasa 'membebaskan pikiran' juga berarti melepaskan jhana-jhana 

(tahap-tahap meditasi) lebih rendah dan semua faktor jhana dengan 

cara tidak melekati (memikirkan dan mengidentifikasi dengan) mereka 

dengan cara apapun.  

21. “Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas 

merenungi ketidak-kekalan’; ia berlatih demikian: ‘Aku 

akan mengembuskan nafas merenung ketidak-kekalan.’ 

Ketika meditator terus melakukan meditasi mereka pada nafas dan 

merilekskan, ditambah menenangkan dan meluaskan pikiran, akhirnya 

pikiran menjadi sangat dalam dan kemudian mereka mulai menyadari 

bahwa pikiran berekspansi dan membesar. 

Keheningan dan keluasan pikiran berjalan bersama.  

Luasnya hening ini adalah luasnya pikiran dimana tidak ada titik 

pusat. Sederhananya, saat ini, tidak ada pusat dan juga tidak ada batas 

luarnya.  

Ruang itu terus menerus tumbuh dan meluas.  

Meditator mulai melihat bahwa tidak ada batasan, dan ruang dan 

pikiran adalah tanpa batas.  

Dalam Majjhima Nikaya nomor 111 “Anupada Sutta: Satu demi Satu 

Pada Saat Kemunculannya”, mendeskripsikan ini sebagai: 

Lagi, dengan telah terlampauinya persepsi bentukan yang 

kasar, dengan tanpa ketertarikan pada perubahan persepsi 

yang kasar, menyadari bahwa ruang adalah tanpa batas, 
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seseorang memasuki dan berdiam dalam landasan ruang 

tanpa batas. 

Dan keadaan dalam landasan ruang tanpa batas—persepsi 

dari landasan ruang tanpa batas dan penyatuan pikiran. 

Seseorang masih memiliki lima agregat (lima khanda) 

yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan, 

bentuk fisik, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan dan 

pikiran.  

Pernyataan tambahan tentang Lima Agregat ini menarik karena Lima 

Agregat dan Empat Landasan Kewaspadaan sebenarnya adalah hal 

yang sama! 

Ini berarti bahwa bahkan ketika meditator berada di dalam jhana 

arupa, jika mereka mengikuti petunjuk dengan tepat, meditator tetap 

memiliki Empat Landasan Kewaspadaan berlangsung setiap saat! 

Ada kesadaran penuh dan kewaspadaan yang kuat di dalam semua 

keadaan-keadaan jhana arupa.  

Ini bukanlah kondisi-kondisi dimana meditator kehilangan 

kewaspadaan nafas atau kesadaran akan tubuhnya! 

Sebaliknya, pikiran meditator justru menjadi sangat waspada dan 

penuh perhatian pada apa yang terjadi di sekitar mereka, tapi mereka 

tidak bereaksi terhadap pengalih-pengalih eksternal itu.  

Meditator menyadari keberadaan mereka, tetapi ketenang-seimbangan 

mereka begitu kuat sehingga gangguan-ganguan ini tidak 

mengganggu perhatian pikiran.  

Saat ini meditator telah keluar dari tahapan jhana material halus (rupa 

jhana) dan mulai mengalami jhana tanpa bentuk (arupa jhana). 

Melampaui persepsi kasar dari bentuk fisik berarti meskipun meditator 

tahu saat itu mereka punya tubuh dan ketika meditator merasakan 

kontak dengan objek eksternal, mereka pasti akan mengetahuinya. 
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Namun kesadaran ini tidak akan segera menarik perhatian pikiran ke 

sana karena pikiran saat itu dalam ketenang-seimbangan yang 

begitumendalam.  

Tetapi mereka masih menyadari adanya kontak. 

Dalam kondisi jhana ini, meditator sangat menyadari pikiran dan apa 

yang dilakukan pikiran.  

Dengan “menghilangnya semua rasa penolakan persepsi kasar dan 

ketidak-tertarikan pada persepsi kasar dari perubahan” berarti 

meskipun ada rasa sakit muncul di tubuh, seseorang tahu tapi tidak 

terlibat dengan sensasi itu.   

Saat ini, meditator merasa pikiran berkembang, berubah, dan meluas, 

tetapi mereka tidak teralihkan dari nafas atau merilekskan pikiran.  

Pikiran meditator terus menerus bergerak dan meluas tetapi pikiran 

mereka menerima ini sebagaimana adanya.  

Melihat ketidakkekalan di setiap rangkaian dari Pattica Samupadda, 

melihat BAGAIMANA pikiran meditator berubah dan meluas, dan 

meditator menyadari bahwa fenomena ini adalah bagian dari proses 

impersonal (anatta) dimana mereka tak punya kontrol. 

Ini adalah ketika meditator mulai benar-benar mengerti proses 

impersonal (anatta) dari Sebab Musabab yang Saling Bergantungan 

dan Empat Kebenaran Mulia dan bagaimana mereka terjadi! 

Ketika meditator meneruskan praktik membuka dan menenangkan 

pikiran di saat nafas masuk dan nafas keluar, mereka akhirnya akan 

mulai melihat kesadaran muncul dan pergi.  

Mereka akan terus menerus muncul dan pergi, muncul dan pergi, 

tanpa jeda! 

Kesadaran-kesadaran ini terus menjadi berwujud, kemudian hilang di 

semua pintu indera. Ini dideskripsikan dalam Majjhima Nikaya nomor 
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111 “Anupada Sutta: Satu demi Satu Pada Saat Kemunculannya”, 

bagian 13, sebagai:  

Lagi, dengan sepenuhnya melampaui dasar dari ruang 

tanpa batas, menyadari bahwa kesadaran adalah tanpa 

batas—seseorang memasuki dan berdiam di alam 

‘kesadaran tanpa batas’.  

Dan keadaan-keadaan dalam landasan ‘kesadaran tanpa 

batas’—persepsi dari landasan kesadaran tanpa batas dan 

penyatuan pikiran. 

Seseorang masih memiliki lima agregat (lima khanda) 

yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan, 

bentuk fisik, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan dan 

pikiran.  

Ketika meditator berada dalam keadaan ‘kesadaran tanpa batas’ ini, 

masih dapat muncul beberapa gangguan seperti tidak semangat atau 

ketumpulan pikiran, atau kegelisahan.  

Gangguan-gangguan ini muncul karena upaya dan perhatian yang 

diberikan meditator ke dalam praktik mereka tidak dalam 

keseimbangan dengan faktor-faktor pencerahan lainnya.  

Ketika terlalu sedikit energi, seseorang mengalami ketumpulan (jarang 

sekali meditator mengalami kantuk saat ini).  

Di sisi lain, jika meditator berupaya terlalu keras atau memberikan 

terlalu banyak energi ke dalam praktik, kegelisahan akan muncul.  

Kedua rintangan ini akan membuat meditator keluar dari jhana dan 

mereka perlu melakukan 6R terhadap gangguan itu dan juga perlu 

sedikit mengatur jumlah energi! 

Penyesuaian kecil ini akan menjadi sangat penting saat meditator maju 

dalam meditasinya.  
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Keadaan ‘kesadaran tanpa batas’ ini adalah seperti menonton film 

ketika film itu berjalan sangat lambat.  

Setiap kesadaran-kesadaran individual ada di sana untuk beberapa 

saat dan kemudian lenyap.  

Meditator melihat titik kosong di antara setiap kesadaran.  

Ini terjadi pada setiap pintu indera dan terjadi sepanjang waktu! 

Ini terjadi ketika meditator melakukan meditasi jalan, ketika meditator 

melakukan kegiatan sehari-hari mereka; pendek kata, sepanjang 

waktu! 

Ketika seseorang berada dalam keadaan ini, mereka melihat bahwa 

perubahan terjadi begitu cepat dan terus-menerus, sehingga ini 

menjadi sangat melelahkan.  

Meditator mulai melihat betapa ketidak-puasan timbul bersama 

dengan setiap kesadaran yang muncul dan hilang.  

Sehingga meditator langsung melihat sendiri ketidakkekalan, 

penderitaan, dan mereka tahu bahwa mereka tidak punya kontrol atas 

kejadian-kejadian ini.  

Kesadaran-kesadaran ini muncul dengan sendirinya.  

Alhasil, meditator melihat kealamian impersonal (tanpa diri/ anatta) 

dari proses psiko-fisik ini.  

Inilah bagaimana seseorang merenungi ketidak-kekalan, yaitu dengan 

melihat bagaimana proses Sebab Musabab yang Saling Bergantungan 

dan Empat Kebenaran Mulia terjalin. 

Ini tidak dilakukan dengan berpikir, melainkan melalui pengalaman 

langsung dan menyadari untuk diri sendiri! 

Saat ini, guru akan menyarankan meditator untuk melihat ruang di 

antara kesadaran-kesadaran.  
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Murid-murid mulai melihat ruang-ruang ini dengan lebih jelas dan ini 

mengantarkan pada apa yang dinyatakan di bawah ini.  

Kita kembali ke Anapanasati Sutta 

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas merenungi 

pemudaran; ia berlatih mengamati: ‘Aku akan 

mengembuskan nafas merenungi pemudaran.’ 

Saat meditator meneruskan latihan mereka pada nafas masuk, melepas 

dan menenangkan pikiran, dan pada nafas keluar, melepaskan dan 

menenangkan pikiran, maka pikiran secara alami melepaskan 

pengamatan segala kesadaran di setiap pintu indera, yang sebelumnya 

begitu terlihat.  

Pikiran kemudian masuk ke alam ‘ketiadaan’. 

Ini adalah ketika tidak ada hal eksternal untuk dilihat oleh pikiran.  

Pikiran tidak lagi melihat apapun di luar pikiran itu sendiri. 

Anupada Sutta mengatakan ini: 

Lagi, dengan sepenuhnya melampaui landasan ‘kesadaran 

tanpa batas’, menyadari bahwa ‘tidak ada apa-apa’; 

meditator memasuki dan berdiam di ‘landasan ketiadaan’. 

Dan keadaan-keadaan dalam landasan ‘ketiadaan’; 

Persepsi dari landasan ketiadaan dan penyatuan pikiran, 

lagi masih terdapat lima agregat (lima khanda) yang 

terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan, 

bentuk fisik, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan dan 

pikiran.  

Mungkin terkesan aneh, tapi ini adalah keadaan yang sangat menarik 

untuk dialami. 

Masih banyak hal untuk dilihat dan diobservasi, meskipun tidak ada 

apapun yang dilihat di luar pikiran dan faktor-faktor mental.  
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Meditator masih memiliki Lima Agregat yang terpengaruh oleh nafsu 

keinginan dan kemelekatan, dan beberapa gangguan masih dapat 

muncul kapanpun seorang meditator menjadi terlalu lesu atau terlalu 

energetik.  

Di sinilah Tujuh Faktor Pencerahan menjadi sangat penting.  

Faktor-faktor Pencerahan dapat dilihat satu per satu ketika mereka 

muncul.  

Ketika kelambanan muncul, meditator harus mengembalikan pikiran 

kembali  ke keseimbangan dengan membangkitkan faktor pencerahan 

kewaspadaan (sati), investigasi pengalaman (dhammavicaya), energi 

(viriya), dan kegembiraan (piti).  

Jika kegelisahan muncul, meditator harus duduk tanpa bergerak sama 

sekali dan membangkitkan faktor pencerahan kewaspadaan (sati), 

ketenangan (pasadhi), penyatuan pikiran (samadhi), dan 

ketenangseimbangan (upekkha). (Akan didiskusikan lagi nanti) 

Saat ini, perhatian pikiran menjadi sangat halus dan penuh trik.  

Menjadi sangat menarik untuk melihat cara-cara halus bagaimana 

pikiran mengalihkan Anda dari meditasi.  

Namun, kewaspadaan meditator cukup kuat dan trik-trik ini dapat 

dengan sangat mudah dikenali.  

Cara meditator mengamati ini adalah seperti ini: 

 Seakan-akan seseorang berjalan di atas tali yang setipis benang 

sarang laba-laba. 

 Meditator harus melakukan penyesuaian kecil atas jumlah 

energi yang digunakan ketika duduk bermeditasi karena 

perhatian pikiran akan terus berubah.  

 Dan meditator perlu membuat penyesuaian-penyesuaian kecil dari 

jumlah energi ini setiap kali mereka duduk.  
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Saat ini meditator dapat duduk dengan nyaman selama dua jam atau 

lebih.  

Meditator akan mampu menjaga keberlanjutan meditasi mereka saat 

mereka bangun dan melakukan meditasi jalan.  

Meditasi jalan akan terasa agak aneh karena rasanya seakan-akan 

hanya kepala yang ada di sana, dan tidak ada bagian tubuh lain selain 

telapak kaki yang berkontak dengan lantai. 

Yang harus disadari adalah orang bahkan bisa mengalami keadaan 

jhana mendalam dan tetap melakukan meditasi jalan mereka.  

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas mengamati 

penghentian’; ia berlatih sebagai berikut: ‘Aku akan 

mengembuskan nafas mengamati penghentian.’ 

Meditator tetap terus menenangkan pikiran mereka di nafas masuk 

dan nafas keluar.  

Saat ini, pikiran mulai terasa lebih kecil dan seperti menciut.  

Perhatian pikiran menjadi sangat halus dan diam. 

Ini dideskripsikan dalam Anupada Sutta sebagai: 

Lagi, dengan sepenuhnya melampaui landasan ketiadaan, 

seseorang memasuki dan berdiam di landasan ‘bukan-

persepsi pun bukan-tanpa-persepsi (Bukan perasaan pun 

bukan-tanpa perasaan, dan bukan kesadaran pun bukan 

tanpa kesadaran). 

Perhatian pikiran menjadi begitu kecil dan memiliki gerakan yang 

begitu kecil sehinga terkadang sulit untuk mengetahui apakah ada 

pikiran atau tidak.  

Juga sulit untuk mengetahui apakah ada perasaan, persepsi, atau 

kesadaran pikiran.  



  | 247 

 

Keadaan pikiran yang teramat sangat halus ini tidak mudah untuk 

dicapai, tapi dapat tercapai jika seseorang terus menerus melatih 

menenangkan pikirannya. 

Saat ini, seseorang tidak lagi menyadari nafas. 

Ini adalah saat meditator mulai duduk untuk waktu yang lama. 6R 

terjadi secara otomatis.  

Saat ini, meditasi sepenuhnya adalah menenangkan dan melepaskan 

semua energi dan getaran.  

Meditator mulai duduk selama dua, tiga, atau empat jam, dan ini dapat 

diperpanjang selama retret maupun di rumah dengan praktik 

keseharian seseorang.  

Ini menjadi suatu kondisi yang sangat menarik dan diam untuk berada 

di dalamnya! 

Saat meditator terus dengan latihan mereka, dan terus membuka, 

meluas dan menenangkan pikiran mereka, kehalusan itu menjadi 

sangat halus dan pikiran tidak bergerak atau bergetar.  

Ketika meditator keluar dari kondisi ini, mereka merefleksikan apa 

yang terjadi saat mereka ada di dalam kondisi itu dan mereka 

melakukan 6R pada semua hal kecil yang muncul.  

Akhirnya mereka akan mengalami kondisi yang disebut Nirodha 

Samapatti atau Berhentinya Persepsi, Perasaan dan Kesadaran.  

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas  mengamati 

pelepasan;  

ia berlatih demikian: ‘Aku akan mengembuskan nafas 

mengamati pelepasan.’ 

Keadaan meditasi ini belumlah pengalaman Nibbāna Adiduniawi, 

tetapi sangat dekat saat itu.  
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Ketika meditator keluar dari kondisi berhenti ini, seiring kembalinya 

kesadaran, inilah ketika mereka akan melihat dengan jelas semua 

rangkaian Sebab Musabab yang Saling Bergantungan (Paticca 

Samupadda), baik kemunculan mereka maupun kelenyapan mereka. 

Hanya saat inilah Nibbāna terjadi.  

Dengan pelepasan terakhir dari ketidak-tahuan, tak lagi ada kondisi-

kondisi dan inilah bagaimana kondisi tidak-berkondisi direalisasi.  

Ini menyebabkan pergeseran besar dalam perspektif dan pikiran 

menjadi sepenuhnya tanpa nafsu (dispassionate); dan sepenuhnya 

melepaskan kepercayaan adanya diri atau jiwa yang permanen.  

Ini adalah satu-satunya cara seseorang dapat mengalami kondisi 

Nibbāna adi-duniawi, yaitu, dengan melihat langsung semua 

rangkaian Sebab Musabab yang Saling Bergantungan, Empat 

Kebenaran Mulia, dan Tiga Karakteristik Keberadaan (anicca, dukkha, 

anatta).  

Inilah sebabnya pengalaman ini dinamai Doktrin Terbangunkan. 

Deskripsi dalam Anupada Sutta adalah sebagai berikut:  

Lagi, dengan sepenuhnya melampaui landasan dari bukan-

persepsi pun bukan tanpa-persepsi, seseorang memasuki 

dan berdiam dalam penghentian dari persepsi, perasaan 

dan kesadaran. Dan noda-nodanya telah dihancurkan, 

melalui melihat dengan kebijaksanaan.  

Ketika seseorang berada dalam kondisi berhentinya persepsi, perasaan, 

dan kesadaran, mereka tidak akan tahu bahwa mereka ada di sana. 

Mengapa?  

Karena mereka tidak punya persepsi, perasaan, ataupun kesadaran 

sama sekali! 

Ini adalah seperti semua lampu telah dipadamkan di malam yang 

sangat gelap.  
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Saat itu, seseorang tidak dapat melihat apapun, bahkan jika tangannya 

ada tepat di depan muka sendiri.  

Ia mungkin duduk di kondisi ini untuk beberapa saat (mungkin 5 atau 

10 atau 15 menit).  

Ketika persepsi, perasaan dan kesadaran kembali, dan kewaspadaan 

meditator cukup tajam, mereka akan melihat dan secara langsung 

menyadari semua Kebenaran-kebenaran Mulia! 

Ketika meditator telah melihat semua rangkaian Sebab Musabab yang 

Saling Bergantungan dan tiga karakteristik dari semua keberadaan di 

setiap rangkaian, melalui pengalaman langsung ini, mereka merealisasi 

Kebenaran Mulia Ketiga atau Berhentinya Penderitaan sepenuhnya! 

Meditator secara otomatis melihat, mengerti dan menyadari ini.  

Tidak masalah apakah mereka telah mempelajari rangkaian Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan atau tidak, karena meditator telah 

mengembangkan pandangan terang dan pemahaman tentang 

BAGAIMANA setiap rangkaian muncul dan lenyap dengan sendirinya.  

Ini adalah dimana pengalaman langsung terlibat. Ini bukanlah suatu 

pengetahuan yang dapat dihapal atau dipelajari. 

Pernyataan: “Dan semua noda-nodanya telah dihancurkan dengan 

penglihatannya dengan kebijaksanaan” mengindikasi observasi 

langsung dari semua Kebenaran-kebenaran Mulia secara langsung.  

Dalam teks-teks, berulang-ulang dikatakan, “ketika seseorang melihat 

Sebab Musabab yang Saling Bergantungan, mereka melihat Dhamma; 

dan ia yang melihat Dhamma pun melihat Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan.” 

Ini mengkonfirmasi pentingnya pendekatan Pengetahuan dan Visi 

(mengetahui dengan melihat) yang Buddha ajarkan.  

Oleh karena itu, melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan 
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secara langsung berarti seseorang melihat dan menyadari semua 

Kebenaran Mulia. Ini adalah bagaimana seseorang merenungi 

pelepasan.  

22] “Para bhikkhu, itulah cara kewaspadaan pada 

pernafasan dikembangkan dan dilatih, sehingga berbuah 

besar dan bermanfaat besar.” 

Memenuhi Empat Landasan Kewaspadaan 

23] “Dan bagaimanakah, para bhikkhu, kewaspadaan pada 

pernafasan, dikembangkan dan dilatih, sehingga 

memenuhi Empat Landasan Kewaspadaan? 

24] “Para bhikkhu, pada kesempatan apapun seorang 

bhikkhu, dengan menarik nafas panjang, memahami: ‘Aku 

menarik nafas panjang,’ atau dengan mengembuskan nafas 

panjang, memahami: ‘Aku mengembuskan nafas panjang’; 

dengan menarik nafas pendek, memahami: ‘Aku menarik 

nafas pendek,’ atau dengan mengembuskan nafas pendek, 

memahami: ‘Aku mengembuskan nafas pendek’; 

Kata “di kesempatan apapun” sangatlah menarik dan mempunyai 

implikasi yang besar. 

 “Di kesempatan apapun” tidak berarti hanya ketika duduk 

bermeditasi, tetapi sepanjang waktu! 

Contohnya, Yang Mulia Sariputta sedang mengipasi Buddha saat 

Buddha memberikan ceramah Dhamma pada seseorang.  

Yang Mulia Sariputta mendengar dan mengobservasi Buddha dan 

menyadari bahwa ia masih memiliki satu kemelekatan.  

Yang Mulia Sariputta melekat pada pemahaman-pemahaman yang 

beliau dapatkan dari melihat bagaimana Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan sebenarnya terjadi.  
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Kemudian Yang Mulia Sariputta menyadari bahwa Buddha bahkan 

tidak melekat pada Dhamma! 

Dengan menyadari itu, Yang Mulia Sariputta melepaskan kemelekatan 

halus tersebut dan dalam ‘kedipan mata’ beliau menjadi arahat dengan 

pengetahuan jalan (magha) dan pengetahuan buah (phala)!  

Dalam kegiatan meditator sehari-hari, ketika pikiran menjadi berat dan 

penuh pemikiran-pemikiran, meditator menyadarinya dan cukup 

melakukan 6R. 

Lepaskan bentuk-bentuk pikiran itu, tenangkan dan rilekskan 

keketatan dalam pikiran, rasakan pikiran meluas, kemudian tersenyum 

ringan dan pikiran kembali tenang, kemudian kembali ke nafas dan 

rilekskan untuk satu atau dua nafas.  

Ini akan sangat membantu dalam menenangkan pikiran dan 

meningkatkan kewaspadaan dalam aktivitas sehari-hari seseorang.  

Juga, meditator mulai tersenyum ke dalam segala hal yang mereka 

lakukan, karena tersenyum membantu mengingatkan mereka untuk 

lebih tajam mengamati dan bahagia! 

Menggunakan 6R sudah pasti adalah cara pratis dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari dan meningkatkan tingkat kesadaran mereka.  

Setiap kali meditator melakukan ini dalam kegiatan-kegiatan sehari-

harinya, ini membawa sejenis kesadaran dan perspektif yang lebih 

ringan ke dalam kehidupan mereka.  

Menjadi lebih mudah untuk melihat tiga karakteristik dari keberadaan 

yaitu ketidak-kekalan, penderitaan, dan tanpa diri (impersonal), saat 

sambil mengamati BAGAIMANA Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan sebenarnya terjadi bahkan ketika bekerja atau bermain.  

Pernyataan “di kesempatan apapun” juga termasuk dalam meditasi 

jalan juga.  
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Bukannya memberikan perhatian ke kakinya (seperti yang disarankan 

beberapa guru meditasi), meditator tetap menjaga perhatian mereka 

pada pikiran, merilekskan di nafas masuk dan keluar, dan tentunya 

tersenyum, sambil berjalan.  

Ini adalah kewaspadaan terhadap tubuh, dan ini dapat digunakan di 

semua kegiatan sehari-hari.  

Kewaspadaan terhadap objek pikiran adalah aspek yang sangat 

penting untuk disadari dan lebih mudah untuk diamati daripada 

mengamati tubuh fisik. 

Mudah untuk mengenali ketika perhatian pikiran ketat dan tegang.  

Pada saat itu, meditator dapat melatih 6R mereka, merilekskan, 

melepaskan keketatan di kepala, kembali satu atau dua nafas, jika 

mereka tidak punya waktu untuk melakukan lebih banyak saat itu dan 

selalu terus tersenyum.  

Ingat: Kalimat pertama dan kedua dalam Dhammapada memberitahu 

kita “Pikiran adalah pelopor dari segala bentuk (kebaikan dan 

kejahatan). Pikiran adalah pemimpin; pikiran adalah pembentuk.” 

Segalanya mengikuti perhatian pikiran, baik kebahagiaan ataupun 

penderitaan.  

Sebagai perbandingan, beberapa praktik lain mengikuti semua gerakan 

tubuh dengan sangat cermat, dan meditator tidak akan mampu melihat 

pikirannya dengan cukup jelas untuk mengenali keketatan yang 

disebabkan oleh pergerakan perhatian pikiran itu.  

Oleh karena itu, ketika Beliau mengatakan “di kesempatan apapun”, 

apa yang Buddha ingin meditator amati adalah langsung menyadari 

perhatian pikiran, serta segala gerakan dan tendensinya untuk 

mengetat. 

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas mengalami 

seluruh badan jasmani; ia berlatih demikian: ‘Aku akan 
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mengembuskan nafas dengan mengalami badan tubuh 

jasmani’;  

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas 

menenangkan bentukan badan jasmani’; ia berlatih 

demikian: ‘Aku akan mengembuskan nafas menenangkan 

bentukan badan jasmani’   

Pada kesempatan itu ia berdiam dengan mengamati badan 

jasmani sebagai badan jasmani, tekun, sepenuhnya sadar, 

dan waspada (mindful), setelah menyingkirkan ketamakan 

dan kesedihan sehubungan dengan dunia. Aku katakan 

bahwa ini adalah suatu tubuh tertentu di antara tubuh-

tubuh, yaitu nafas-masuk dan nafas-keluar. Itulah 

sebabnya pada saat itu seorang berdiam dengan 

mengamati jasmani sebagai jasmani, tekun, sepenuhnya 

sadar, dan waspada, setelah menyingkirkan ketamakan 

dan kesedihan sehubungan dengan dunia. 

Pernyataan-pernyataan tentang mengalami seluruh tubuh, dan 

menenangkan formasi-formasi tubuh telah kita diskusikan 

sebelumnya, sehingga tidak akan kita ulang di bagian ini.  

Merenungi badan jasmani sebagai badan jasmani menjelaskan tentang 

nafas dan rileks.  

Tekun artinya bekerja keras, atau selalu waspada.  

Praktik ini sebenarnya sangat sederhana untuk dilakukan tetapi 

terkadang tidak mudah! 

Frasa “sepenuhnya sadar dan waspada” berhubungan dengan 

kewaspadaan pikiran ketika ada di dalam jhana-jhana serta dalam 

kegiatan sehari-hari.  

Ketika meditator berada di dalam “jhana ketenangan-pandangan 

terang” (samatha/vipassana, TWIM), mereka sangat sadar terhadap apa 
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yang terjadi di sekitar mereka dan kewaspadaan mereka tajam dan 

jelas.  

Meditator tidak memiliki bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu 

yang menarik perhatian pikiran mereka dari momen kini.  

Ketika mereka menggunakan 6R, kebahagiaan bertambah dan 

penderitaan berkurang.  

Meditator mampu mengobservasi segala kondisi-kondisi pikiran, 

perasaan, sensasi atau gangguan, juga faktor-faktor jhana yang muncul 

dalam pikiran mereka, diantaranya yaitu kebahagiaan, kegembiraan, 

ketenang-seimbangan, kediaman pikiran, pikiran yang tenang dan 

sebagainya.  

 “Setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan sehubungan 

dengan dunia” berarti pikiran telah melampaui suka ataupun tidak 

suka terhadap gangguan, emosi, perasaan sakit, perasaan 

menyenangkan, perasaan gembira, dan memikirkan mereka terus-

menerus.  

Itu artinya melepaskan kemelekatan terhadap hal-hal yang 

menyebabkan munculnya penderitaan. 

Sisa paragraf itu hanyalah pengulangan bahwa meditasi pernafasan 

adalah bagian dari kewaspadaan terhadap nafas, dan itu sesuai dengan 

Landasan Pertama dari Kewaspadaan terhadap Tubuh.  

25] “Para bhikkhu, di kesempatan apapun, seseorang 

berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas mengalami 

kegembiraan’; dia berlatih demikian: ‘Aku akan 

mengembuskan nafas mengalami kegembiraan; 

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas 

mengalami kebahagiaan; dia berlatih demikian: ‘Aku akan 

mengembuskan nafas mengalami kebahagiaan; 

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas 



  | 255 

 

mengalami bentukan batin’; dia berlatih demikian: ‘Aku 

akan mengembuskan nafas mengalami bentukan batin’; 

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas 

menenangkan bentukan batin’; 

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan mengembuskan nafas 

menenangkan bentukan batin’  

Ini pun adalah pengulangan dari penyataan sebelumnya, dan oleh 

karena itu, kita tak membahasnya.  

Pada kesempatan itu, seseorang berdiam dengan 

mengamati perasaan sebagai perasaan, tekun, sepenuhnya 

sadar, dan waspada, setelah menyingkirkan ketamakan 

dan kesedihan sehubungan dengan dunia. Aku katakan 

bahwa ini adalah suatu perasaan tertentu di antara 

perasaan-perasaan, yaitu mengamati dengan seksama pada 

nafas-masuk dan nafas-keluar. Itulah sebabnya maka pada 

saat itu seseorang berdiam dengan mengamati perasaan 

sebagai perasaan, tekun, sepenuhnya sadar dan waspada, 

setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan 

sehubungan dengan dunia. 

Ini menjelaskan semua jenis perasaan, yang muncul ketika meditator 

berada di tingkat meditasi empat jhana pertama (jhana adalah level 

pemahaman).  

Ini juga menjelaskan bahwa perasaan yang paling penting diantara 

semua perasaan-perasaan itu adalah nafas masuk dan keluar.  

Ini karena meditator bisa mengalami berbagai tahapan meditasi yang 

berbeda.  

Jika meditator berhenti memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar 

dan merilekskan, maka kemajuan meditasi mereka terhenti.  

Tidak dapat dilebih-lebihkan betapa pentingnya tetap bersama nafas 
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masuk dan nafas keluar dan merilekskan.  

Ini adalah bagaimana Landasan Kedua dari Kewaspadaan pada 

Perasaan dipenuhi.  

26] “Para bhikkhu, di kesempatan apapun seseorang 

berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas panjang 

mengalami pikiran’;  

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan mengembuskan nafas 

mengalami pikiran’; 

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas 

menggembirakan pikiran’; 

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan mengembuskan nafas 

menggembirakan pikiran’; 

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas 

menenangkan pikiran’; 

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan mengembuskan nafas 

menenangkan pikiran’; 

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas dengan 

membebaskan pikiran’; 

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan mengembuskan nafas 

dengan membebaskan pikiran.’ 

Ini lagi-lagi adalah pengulangan. Silakan rujuk ke bagian sebelumnya 

untuk penjelasan.  

Pada kesempatan itu ia berdiam dengan mengamati 

pikiran sebagai pikiran, tekun, sepenuhnya sadar dan 

waspada, setelah menyingkirkan ketamakan dan 

kesedihan sehubungan dengan dunia. Aku tidak 

mengatakan bahwa ada pengembangan kewaspadaan pada 

pernafasan pada seseorang yang pelupa, yang tidak penuh 
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kewaspadaan. Itulah sebabnya maka pada kesempatan itu 

seseorang berdiam dengan mengamati  pikiran sebagai 

pikiran, tekun, sepenuhnya sadar dan waspada, setelah 

menyingkirkan ketamakan dan kesedihan sehubungan 

dengan dunia. 

Pernyataan, “Aku tidak mengatakan bahwa ada pengembangan 

kewaspadaan pada pernafasan pada seseorang yang pelupa, yang tidak 

penuh kewaspadaan.” adalah salah satu pernyataan paling keras yang 

dibuat di dalam sutta ini.  

Fungsi kewaspadaan adalah untuk mengingat.  

Untuk mengingat apa?  

Mengingat untuk mengamati dan tinggal bersama objek meditasi 

dengan perhatian yang penuh kegembiraan, dan melihat dengan jelas 

bagaimana perhatian pikiran bergerak dari satu hal ke hal lain dengan 

pemahaman yang jelas.  

Ketika meditator berada dalam “Jhana Ketenangan/Pandangan Terang” 

(samatha/vipassana atau TWIM), perhatian pikiran menjadi luar biasa 

jernih, terang dan awas. 

Ketika meditator maju lebih tinggi dan tinggi lagi di jalan ini, kondisi-

kondisi pikiran yang lebih mendalam akan menunjukkan dirinya.  

Kewaspadaan dan kesadaran penuh menjadi begitu halus sehingga 

bahkan gerakan perhatian pikiran yang begitu samar pun dapat 

diobservasi, di-6R dan dilepaskan.  

Perhatian pikiran menjadi cair, lebih membesar, luas dan bebas dari 

ketegangan, dan nafas menjadi lebih jernih dan lebih mudah untuk 

diamati.  

Perhatian meditator mulai menjadi tidak goyah dan pikiran 

mengembangkan ketenangan yang lebih daripada sebelumnya.  
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Ini adalah bagaimana Landasan Ketiga dari Kewaspadaan pada Pikiran 

terpenuhi.  

27] “Para bhikkhu, kapanpun seseorang berlatih demikian: 

‘Aku akan menarik nafas panjang mengamati ketidak-

kekalan’; 

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan mengembuskan nafas 

mengamati ketidak-kekalan’; 

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas mengamati 

peluruhan’; 

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan mengembuskan nafas 

mengamati peluruhan’; 

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas mengamati 

penghentian’; 

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan mengembuskan nafas 

mengamati penghentian’; 

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik nafas mengamati 

pelepasan’; 

Ia berlatih demikian: ‘Aku akan mengembuskan nafas 

mengamati pelepasan’  

Ini lagi-lagi merujuk pada jhana tanpa bentuk (arupa jhana), dan 

bagaimana meditator mengalai pencapaian Nibbāna Adiduniawi 

(Supramundane Nibbāna).  

Sutta ini mengajarkan meditator bagaimana mencapai semua tahapan-

tahapan pemahaman dalam meditasi dan untuk mencapai kebahagiaan 

tertinggi.  

Melalui menyadari bahwa semua Empat Kebenaran Mulia dilihat dan 

dimengerti melalui pengamatan BAGAIMANA Sebab Musabab yang 

Saling Bergantungan muncul dan berlalu, dan melalui Pemenuhan 
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Empat Landasan Kewaspadaan dan Tujuh Faktor Pencerahan, mereka 

melepaskan semua kemelekatan (nafsu keinginan).  

Pada kesempatan itu seseorang berdiam dengan 

mengamati objek-objek pikiran sebagai objek-objek 

pikiran, tekun, sepenuhnya sadar dan waspada, setelah 

menyingkirkan ketamakan dan kesedihan sehubungan 

dengan dunia.  

Setelah melihat dengan kebijaksanaan pada 

ditinggalkannya ketamakan dan kesedihan, ia mengamati 

secara saksama dengan ketenang-seimbangan. Itulah 

sebabnya pada kesempatan itu seseorang berdiam 

mengamati objek-objek pikiran sebagai objek-objek 

pikiran, tekun, sepenuhnya sadar dan waspada, setelah 

menyingkirkan ketamakan dan kesedihan sehubungan 

dengan dunia. 

Frasa ‘Setelah melihat dengan kebijaksanaan’ sangatlah menarik 

karena kapanpun kata kebijaksanaan (atau bijaksana) digunakan, kata 

ini selalu mengacu pada mengerti BAGAIMANA terjadinya proses 

tanpa diri (impersonal/anatta) dari Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan.  

Ketika meditator mengalami jhana yang lebih tinggi (jhana adalah 

tahapan pemahaman meditasi), perhatian pikiran mereka 

mengembangkan suatu keseimbangan yang semakin dan semakin 

halus di dalamnya.  

Meditator kemudian mengalami ‘ditinggalkannya ketamakan dan 

kesedihan, ia mengamati secara saksama dengan ketenang-

seimbangan.’ 

Meditator melihat dengan jelas betapa penuh muslihat pikiran itu, dan 

mereka menjaga rasa ketenang-seimbangan di dalamnya, meskipun 

hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin muncul.  
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Keseimbangan sejati dari meditasi dipelajari ketika meditator masuk ke 

dalam jhana tanpa bentuk.  

Inilah saat pelepasan (6R) dari konsep-konsep mental, pendapat, ide, 

cerita dan kemelekatan benar-benar terjadi.  

Perhatian pikiran mengembangkan ketenang-seimbangan yang begitu 

indah sehingga bahkan ketika perasaan-perasaan yang paling tidak 

menyenangkan muncul, pikiran akan menerimanya tanpa terganggu.  

 Inilah bagaimana Landasan Kewaspadaan Keempat pada Objek 

Pikiran terpenuhi.   

28] Para bhikkhu, itu adalah bagaimana cara Kewaspadaan 

pada Pernafasan, yang dikembangkan dan dilatih, 

memenuhi Empat Landasan Kewaspadaan. 

Memenuhi Tujuh Faktor Pencerahan 

29. “Dan bagaimanakah, para bhikkhu, empat Landasan 

Kewaspadaan, dikembangkan dan dilatih, memenuhi 

Tujuh Faktor Pencerahan? 

30. “Para bhikkhu, kapanpun seseorang berdiam dengan 

mengamati jasmani sebagai jasmani, tekun, sepenuhnya 

sadar, dan waspada, setelah menyingkirkan ketamakan 

dan kesedihan sehubungan dengan dunia - pada 

kesempatan itu kewaspadaan (sati) yang tanpa mengendur 

ditegakkan dalam dirinya. 

Kapanpun kewaspadaan yang tanpa mengendur 

ditegakkan dalam diri seseorang - pada kesempatan itu 

faktor pencerahan kewaspadaan muncul dalam dirinya, 

dan ia mengembangkannya, dan melalui pengembangan, 

menjadi terpenuhi dalam dirinya. 

Mari kira gunakan deskripsi dari Satipatthana Sutta untuk 
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mengklarifikasi lebih lanjut. Dikatakan:  

Disini, jika ada faktor pencerahan kewaspadaan (sati-

bojjhanga) pada dirinya, seseorang memahaminya:‘Ada 

faktor pencerahan kewaspadaaan pada diriku’; 

atau jika tidak ada faktor pencerahan kewaspadaan pada 

dirinya, ia memahaminya: ‘Tidak ada faktor pencerahan 

kewaspadaan pada diriku’; 

dan ia juga memahami bagaimana faktor pencerahan 

kewaspadaan yang belum muncul itu muncul 

dan bagaimana faktor pencerahan kewaspadaan yang 

muncul telah sepenuhnya dikembangkan. 

Ini cukup terus terang. Ini dengan sederhana mengatakan bahwa 

seseorang mengetahui ketika pikiran mereka diam, tajam, jelas dan 

dengan penuh kegembiraan tertarik pada nafas dan merilekskan.  

Meditator juga tahu ketika kewaspadaan itu tumpul, tidak tajam, dan 

pikiran cenderung sedikit bosan atau tidak tertarik.  

Ketika itu terjadi, meditator mengetahui bahwa mereka harus 

meningkatkan ketertarikan mereka dan melihat bagaimana segala yang 

muncul sebenarnya berbeda. 

Seseorang kemudian melihat bagaimana setiap nafas berbeda, tidak 

pernah sama persis.  

Ini adalah bagaimana faktor pencerahan kewaspadaan telah 

sepenuhnya dikembangkan.  

31. “Dengan berdiam penuh perhatian, ia menyelidiki dan 

memeriksa kondisi itu dengan kebijaksanaan dan memulai 

penyelidikan penuh ke dalamnya.  

Kapanpun, dengan berdiam penuh perhatian, ia 

menyelidiki dan memeriksa kondisi itu dengan 
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kebijaksanaan dan memulai penyelidikan penuh ke 

dalamnya –  

pada saat itu faktor pencerahan penyelidikan kondisi-

kondisi (dhammavicaya bojjhanga) muncul dalam dirinya, 

dan ia mengembangkannya, dan melalui pengembangan, 

menjadi terpenuhi dalam dirinya. 

Sangatlah penting untuk terbiasa dengan faktor pencerahan investigasi 

dari pengalaman seseorang.  

Meditator benar-benar tertarik pada BAGAIMANA hal-hal muncul. 

Seseorang harus selalu menggunakan 6R daripada terperangkap dalam 

proses berpikir konseptual tentang mengapa gangguan itu muncul.  

Isi dan alasan kenapa gangguan muncul tidaklah penting bagi 

meditator Buddhis.  

Meditator harus dengan cermat melihat BAGAIMANA proses Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan bekerja agar ia dapat 

mengetahuinya sebagai suatu proses impersonal.  

Ini artinya apapun yang muncul, apakah salah satu dari lima 

gangguan, suatu kondisi emosi, atau perasaan tubuh, meditator secara 

impersonal mengamati proses tersebut dengan ketertarikan.  

Ini dilakukan dengan tidak terlibat dalam berpikir tentang fenomena 

yang sedang muncul, tapi melakukan 6R dan mengobservasinya, 

mengizinkan gangguan itu ada di sana, kemudian melepaskannya 

secara mental.  

Kemudian, meditator merilekskan keketatan genggaman mental yang 

dengan keras menangkap gangguan, dan merilekskannya satu kali.  

Melepaskan keketatan di pikiran/kepala/tubuh, yaitu melepaskan nafsu 

keinginan, lalu tersenyum dan mengarahkan perhatian pikiran kembali 

ke nafas dan merilekskan—itulah yang harus dilakukan.  
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Setiap kali perhatian pikiran menjauh dari objek meditasi, meditator 

mencoba untuk melihat dengan jelas aspek-aspek yang berbeda dari 

gangguan itu.  

Kemudian 6R itu, lepaskan, rilekskan pikiran, tersenyum, dan kembali 

ke nafas, dan rileks lagi.  

Dengan cara ini, meditator menjadi semakin akrab dengan gangguan 

dan makin mampu lebih cepat mengenalinya.  

Tipe investigasi ini dideskripsikan di dalam Satipatthana Sutta sebagai: 

Disini, jika ada faktor pencerahan investigasi-terhadap-

pengalaman (dhammavicaya bojjhanga) pada dirinya, ia 

memahaminya: ‘Ada faktor pencerahan investigasi-

terhadap-pengalaman pada diriku’; 

atau jika tidak ada faktor pencerahan investigasi-terhadap-

pengalaman pada dirinya, ia memahaminya: ‘Tidak ada 

faktor pencerahan investigasi-terhadap-pengalaman pada 

diriku’; 

dan ia juga memahami bagaimana faktor pencerahan 

investigasi-terhadap-pengalaman yang belum muncul itu 

muncul 

dan bagaimana faktor pencerahan investigasi-terhadap-

pengalaman yang muncul telah sepenuhnya 

dikembangkan. 

Untuk membangkitkan faktor pencerahan investigasi-terhadap-

pengalaman, meditator harus mempunyai ketertarikan kuat terhadap 

BAGAIMANA segalanya bekerja berdasarkan proses impersonal dari 

Sebab Musabab yang Saling Bergantungan. 

Semakin meditator memeriksa pengalaman-pengalaman mereka, 

semakin mudah untuk mengenali semua aspek berbeda dan tidak-

umum dari halangan-halangan dan gangguan-gangguan karena rasa 
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sakit atau gangguan emosi.  

Ketika meditator melihat hal-hal ini dengan jelas, jauh lebih mudah 

untuk melepaskan mereka.  

Juga sangat penting untuk mengembangkan perspektif bahwa ini 

adalah proses impersonal, dimana ini selalu tidak memuaskan dan 

selalu berubah.  

Perspektif ini memungkinkan praktik meditator untuk maju tanpa 

periode-periode ketidak-jernihan.  

32. “Dalam diri seseorang yang menyelidiki dan 

memeriksa kondisi itu dengan kebijaksanaan dan memulai 

penyelidikan penuh ke dalamnya, maka semangat tanpa 

lelah telah dibangkitkan.  

Kapanpun semangat tanpa lelah dibangkitkan dalam diri 

seseorang yang menyelidiki dan memeriksa kondisi itu 

dengan kebijaksanaan dan memulai penyelidikan penuh 

ke dalamnya– 

pada kesempatan itu faktor pencerahan semangat muncul 

dalam dirinya, dan ia mengembangkannya, dan melalui 

pengembangan, menjadi terpenuhi dalam dirinya. 

Membutuhkan banyak semangat dan upaya ketika meditator 

memberikan ketertarikan tulus kepada BAGAIMANA  Sebab Musabab 

yang Saling Bergantungan terjadi di momen kini dan untuk 

memeriksanya dengan hati-hati.  

Ketika meditator menggunakan semangat mereka dan memiliki 

ketertarikan dengan penuh kegembiraan yang kuat, ini menyebabkan 

lebih banyak lagi semangat yang timbul.  

Ini dideskripsikan dalam Satipatthana Sutta sebagai:  

Disini, jika ada faktor pencerahan semangat (viriya 
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bojjhanga) pada dirinya, ia memahaminya: ‘Ada faktor 

pencerahan semangat pada diriku’; 

atau jika tidak ada faktor pencerahan semangat pada 

dirinya, ia memahaminya: ‘Tidak ada faktor pencerahan 

semangat pada diriku’; 

dan ia juga memahami bagaimana faktor pencerahan 

semangat yang belum muncul itu muncul 

dan bagaimana faktor pencerahan semangat yang muncul 

telah sepenuhnya dikembangkan. 

33. “Dalam diri seseorang yang telah membangkitkan 

semangat, kebahagiaan adiduniawi muncul. 

Kebahagiaan adiduniawi (ubbega piti) merujuk pada kebahagiaan yang 

dialami ketika seseorang berada dalam salah satu dari dua jhana 

pertama.  

Ada juga tipe kebahagiaan yang lebih halus dan lebih tinggi, yang 

disebut sebagai kebahagiaan yang melingkupi (pharana piti) yang dapat 

dirasakan di semua jhana-jhana lebih tinggi.  

Kebahagiaan-kebahagiaan ini disebut “adiduniawi” karena tidak ada 

hubungannya sama sekali dengan kesenangan indria, yaitu mata, 

telinga, hidung, lidah atau tubuh.  

Kapanpun kebahagiaan adiduniawi muncul dalam diri 

seseorang yang telah membangkitkan semangat –  

pada kesempatan itu faktor pencerahan kebahagiaan (piti 

bojjhanga) muncul dalam dirinya, dan ia 

mengembangkannya, dan melalui pengembangan, menjadi 

terpenuhi dalam dirinya. 

Ketika seseorang mempunyai semangat penuh perhatian pada nafas, 

kewaspadaan mereka menjadi semakin tajam dan semangat mereka 
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meningkat sedikit demi sedikit.  

Ketika ini terjadi, pikiran menjadi cukup gembira dan bersuka cita 

untuk tetap bersama nafas, merilekskan pikiran dan tubuh, dan 

tersenyum.  

Perasaan gembira ini memiliki kegirangan dan disebut sebagai 

“kebahagiaan yang mengangkat” (ubbega piti).  

Ada tipe kegembiraan lainnya, yang muncul dalam kondisi-kondisi 

meditasi lebih tinggi, dan ini disebut kebahagiaan yang melingkupi 

(pharana piti).  

Ini tidak ada begitu banyak kegirangan di dalamnya, dan sangat 

menyenangkan dan menyejukkan pikiran.  

Tahapan-tahapan pikiran ini tidak perlu ditakuti atau diusir.  

Ini adalah proses alami ketika seseorang berkembang dan maju dalam 

latihan meditasi mereka.  

Jika meditator tetap bersama nafas dan perhatian pikiran mereka 

dengan ketertarikan dan mereka tidak terlibat dalam menikmati 

kebahagiaan itu, maka tidak ada masalah yang akan muncul.  

Tetapi jika meditator ternyata terlibat dengan kegembiraan itu, maka 

kegembiraan itu akan memudar dengan cepat.  

Alhasil, mereka kemungkinan besar akan mengalami kantuk atau 

kemalasan dan tidak semangat. Anapanasati Sutta mengatakan:  

Disini, jika ada faktor pencerahan kebahagiaan (piti 

bojjhanga) pada dirinya, ia memahaminya: ‘Ada faktor 

pencerahan kebahagiaan pada diriku’; 

atau jika tidak ada faktor pencerahan kebahagiaan pada 

dirinya, ia memahaminya: ‘Tidak ada faktor pencerahan 

kebahagiaan pada diriku’; 
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dan ia juga memahami bagaimana faktor pencerahan 

kebahagiaan yang belum muncul itu muncul 

dan bagaimana faktor pencerahan kebahagiaan yang 

muncul telah sepenuhnya dikembangkan. 

Empat faktor pencerahan pertama ini sangatlah penting ketika 

seseorang mengalami kemalasan dan tidak semangat. 

Kemalasan berarti kantuk, dan tidak semangat berarti ketumpulan 

pikiran.  

Ketika seseorang memasuki jhana keempat dan diatasnya, dua 

gangguan utama yang muncul adalah kegelisahan dan tidak semangat.  

Namun, ketika seseorang membangkitkan faktor pencerahan 

investigasi dan memeriksa ketidaksemangatan ini, mereka harus 

menggunakan lebih banyak semangat dan ini membantu mengatasi 

ketumpulan ini.  

Ketika seseorang memasuki jhana yang lebih tinggi, mereka harus 

belajar untuk menyesuaikan latihan mereka sedikit demi sedikit.  

Dengan menjadi terbiasa dengan faktor-faktor pencerahan ini, 

meditator akan belajar bagaimana akhirnya menyeimbangkan semua 

faktor-faktor ini.  

Ini menuntun langsung ke keadaan Nibbāna adiduniawi.  

Kunci sukses yang paling penting dalam meditasi adalah faktor 

pencerahan kewaspadaan. 

Tanpa kewaspadaan dan 6R (upaya benar), seseorang tak mungkin 

dapat mencapai tahapan-tahapan meditasi ini.  

Kewaspadaan dan 6R adalah kunci-kunci utama dalam mengatasi 

kemalasan dan tidak semangat, dan kegelisahan.  

Ingat bahwa gangguan-gangguan ini dapat datang kapanpun dan 
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membuat meditator keluar dari tahapan meditasi apapun, bahkan 

hingga alam bukan-persepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi (bukan-

perasaan-pun-bukan-tanpa-perasaan, bukan-kesadaran-pun-bukan-

tanpa-kesadaran).  

Oleh karena itu, para meditator harus sangat cermat dalam mengenali 

faktor-faktor pencerahan ini dan menggunakan mereka dengan 

terampil di saat yang tepat.  

Tiga faktor pencerahan berikut ini penting untuk mengatasi 

kegelisahan.  

34. “Dalam diri seseorang yang berbahagia, tubuh dan 

pikiran menjadi tenang. Pada kesempatan apapun, tubuh 

dan pikiran menjadi tenang dalam diri seseorang yang 

berbahagia –  

Pada kesempatan itu faktor pencerahan ketenangan  

(passadhi bojjhanga) muncul dalam dirinya, dan ia 

mengembangkannya, dan melalui pengembangan, menjadi 

terpenuhi dalam dirinya. 

Ketika kebahagiaan muncul dalam pikiran, seseorang merasakan 

perasaan yang sangat menyenangkan di tubuh dan pikiran.  

Ini adalah benar, bahkan di tahapan-tahapan meditasi yang lebih 

tinggi, seperti kondisi-kondisi jhana tanpa bentuk.  

Setelah beberapa saat, kebahagiaan memudar sedikit dan pikiran 

menjadi luar biasa tenang dan damai. 

Kondisi ini dinamai Faktor Pencerahan Ketenangan.  

Pada saat itu, tubuh dan pikiran meditator menjadi luar biasa tenang 

dan damai. Dalam Anapanasati Sutta dideskripsikan sebagai berikut:  

Disini, jika ada faktor pencerahan ketenangan (passadhi 

bojjhanga) pada dirinya, ia memahaminya: ‘Ada faktor 
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pencerahan ketenangan pada diriku’; 

atau jika tidak ada faktor pencerahan ketenangan pada 

dirinya, ia memahaminya: ‘Tidak ada faktor pencerahan 

ketenangan pada diriku’; 

dan ia juga memahami bagaimana faktor pencerahan 

ketenangan yang belum muncul itu muncul 

dan bagaimana faktor pencerahan ketenangan yang 

muncul telah sepenuhnya dikembangkan. 

Sebenarnya, bagian terkuat dari faktor pencerahan ketenangan adalah 

perasaan mental.  

Ini adalah perasaan damai yang begitu kuat, yang sangat baik dan 

tenang. 

Ini terutama terlihat ketika seseorang mengalami tiga jhana tanpa-

bentuk pertama (arupa jhana), yaitu “alam ruang tanpa batas,” “alam 

kesadaran tanpa batas,” dan “alam ketiadaan.” 

35. “Dalam diri seseorang yang jasmaninya tenang dan 

yang merasakan kenikmatan, pikiran menjadi diam dan 

menyatu. 

Pada kesempatan apapun, pikiran menjadi diam dan 

menyatu dalam diri seseorang yang jasmaninya tenang dan 

yang merasakan kenikmatan –  

pada kesempatan itu faktor pencerahan penyatuan pikiran 

(samadhi bojjhanga)  

Ini sering disebut sebagai “faktor pencerahan konsentrasi,” tetapi 

istilah ini terlalu disalah-mengerti. Sehingga penulis lebih memilih 

menggunakan istilah “faktor pencerahan penyatuan pikiran.” 

muncul dalam dirinya, dan ia mengembangkannya, dan 

melalui pengembangan, menjadi terpenuhi dalam dirinya. 
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Ketika pikiran dan tubuh meditator menjadi lebih tenang dan nyaman, 

perhatian pikiran tinggal bersama nafas dan merilekskan secara lebih 

alami, tanpa adanya gangguan.  

Lebih mudah untuk membuka, merilekskan pikiran, dan tersenyum 

dengan setiap nafas masuk dan nafas keluar.  

Perhatian pikiran benar-benar tenang dan tidak terganggu oleh 

gangguan internal maupun eksternal apapun.  

Ada saatnya ketika pikiran lebih memilih untuk tetap diam bersama 

objek meditasi tanpa upaya atau mencoba untuk berkonsentrasi.  

Saat ini, perhatian pikiran tetap bersama nafas, merilekskan dan 

tersenyum untuk waktu yang lama.  

Tentu saja, saat ini, ada kewaspadaan yang sangat tajam dan kesadaran 

penuh.  

Meditator masih memiliki kesadaran penuh bahkan ketika mereka 

mencapai “alam ketiadaan.” 

Perhatian pikiran tidak goyah atau bergerak menjauh dari nafas, 

merilekskan dan tersenyum bahkan ketika seseorang mendengar suara 

atau tahu ada nyamuk yang mendarat di kulit mereka.  

Kewaspadaan pada pernafasan dan keheningan begitu tajam dan jelas 

yang akan terus berlangsung untuk jangka waktu yang lama.  

Ketika seseorang ada di dalam “alam ketiadaan,” mereka dapat 

mengekplorasi dan mengamati berbagai aspek pikiran.  

Ini disebut “tindakan dari diam.” 

Ketika pikiran sepenuhnya diam, itu adalah suatu berkat yang dicari-

cari setiap orang.  

Dalam penyatuan pikiran ini, diam yang berkualitas ini adalah 

kesempurnaan dari momen kini. Anapanasati Sutta 



  | 271 

 

mendeskripsikannya sebagai:  

Disini, jika ada faktor pencerahan penyatuan pikiran 

(samadhi bojjhanga) pada dirinya, ia memahaminya: ‘Ada 

faktor pencerahan penyatuan pikiran pada diriku’; 

atau jika tidak ada faktor pencerahan penyatuan pikiran 

pada dirinya, ia memahaminya: ‘Tidak ada faktor 

pencerahan penyatuan pikiran pada diriku’; 

dan ia juga memahami bagaimana faktor pencerahan 

penyatuan pikiran yang belum muncul itu muncul 

dan bagaimana faktor pencerahan penyatuan pikiran yang 

muncul telah sepenuhnya dikembangkan. 

36. “Ia secara saksama memperhatikan dengan ketenang-

seimbangan pada pikiran yang diam dan menyatu. 

Pada kesempatan apapun, seseorang secara saksama 

memperhatikan dengan ketenang-seimbangan pada 

pikiran yang diam dan menyatu pada kesempatan itu 

faktor pencerahan ketenang-seimbangan muncul dalam 

dirinya, dan ia mengembangkannya, dan melalui 

pengembangan, menjadi terpenuhi dalam dirinya. 

Faktor pencerahan ketenang-seimbangan lagi-lagi adalah faktor yang 

penting untuk dikembangkan.  

Faktor ini menjaga perhatian pikiran tetap seimbang meski ketika 

perhatian seseorang menjadi tidak tenang.   

Faktor pencerahan ketenang-seimbangan adalah satu-satunya faktor 

yang mengizinkan pikiran untuk dengan penuh cinta-kasih menerima 

apapun yang muncul di momen kini.  

Contohnya, jika muncul jenis sakit apapun (fisik atau emosi), itu tidak 

mengganggu meditator.  
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Faktor pencerahan ketenang-seimbangan adalah faktor yang 

membantu seseorang melihat hal-hal secara impersonal dan tanpa 

identifikasi-ego untuk terlibat dengan gangguan-gangguan itu.  

Adalah melihat apa yang muncul di momen kini dengan keseimbangan 

yang sempurna.  

Melihat dan mengerti anatta (tanpa-diri) adalah hal penting yang 

membuat meditator untuk maju dengan cepat di Jalan Buddha.  

Tetapi meditator harus berhati-hati dengan dengan ketenang-

seimbangan ini karena sering disalah-artikan sebagai ketidak-pedulian 

(indifference).  

Ketidak-pedulian mengandung ketidak-puasan, kebencian, dan kurang 

kewaspadaan di dalamnya, tetapi ketenang-seimbangan tidak begitu.  

Ketenang-seimbangan hanya mengandung keterbukaan, kewaspadaan 

yang tajam, dan penerimaan penuh dari segala yang muncul di momen 

kini.  

Ketenang-seimbangan membuka pikiran secara penuh dan secara 

signifikan menggeser perspektif meditator sehingga mereka melihat 

segalanya sebagai proses impersonal.  

Ketidak-pedulian menutup pikiran dan mencoba mengabaikan apa 

yang sedang terjadi di momen kini.  

Anapanasati Sutta mendeskripsikannya sebagai demikian: 

Disini, jika ada faktor pencerahan ketenang-seimbangan 

(upekkha bojjhanga) pada dirinya, ia memahaminya: ‘Ada 

faktor pencerahan ketenang-seimbangan pada diriku’; 

atau jika tidak ada faktor pencerahan ketenang-

seimbangan pada dirinya, ia memahaminya: ‘Tidak ada 

faktor pencerahan ketenang-seimbangan pada diriku’; 

dan ia juga memahami bagaimana faktor pencerahan 
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ketenang-seimbangan yang belum muncul itu muncul 

dan bagaimana faktor pencerahan ketenang-seimbangan 

yang muncul telah sepenuhnya dikembangkan. 

Tiga faktor pencerahan yang terakhir ini, yaitu ketenangan, penyatuan 

pikiran dan ketenang-seimbangan akan sangat membantu meditator 

ketika kegelisahan muncul dalam pikiran.  

Kegelisahan membuat pikiran memikirkan banyak bentuk-bentuk 

pikiran dan menyebabkan banyak perasaan-perasaan tidak-

menyenangkan muncul dalam tubuh.  

Akibatnya, meditator merasa ingin berhenti bermeditasi dan 

mengalihkan dirinya dengan suatu cara atau yang lainnya.  

Setidak-tidaknya, pikiran yang sangat keraslah yang menyebabkan 

penderitaan menjadi lebih terlihat.  

Satu-satunya cara untuk mengatasi kegelisahan adalah dengan 

mengembangkan keheningan pikiran dan ketenangan tubuh bersama 

dengan ketenang-seimbangan yang kuat.  

Ketika ada keresahan di dalam pikiran, maka tidak ada keseimbangan 

pikiran sama sekali, pikiran menjadi sangat teralihkan.  

Sebagai gantinya, di dalam perasaan buruk itu terkandung banyak 

identifikasi ego (atta). 

Untuk mengatasi gangguan ini, ia harus mengizinkannya ada di sana 

sendiri dan menenangkan pikiran.  

Dengan membangkitkan keheningan, faktor-faktor pencerahan 

ketenangan, dan ketenang-seimbangan dan memfokuskan pikiran 

pada faktor-faktor yang berbeda ini, meditator akan mengatasi 

kegelisahan.  

Dua gangguan utama yang kelihatannya selalu mengganggu meditator 

adalah tidak semangat, atau ketumpulan pikiran, dan kegelisahan atau 
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aktivitas berlebihan dari pikiran.  

Meditator sebaiknya berteman dengan kedua gangguan ini, karena 

mereka akan tetap ada sampai seseorang menjadi seorang arahat.  

Oleh karena itu, semakin cepat kita melepaskan perlawanan terhadap 

kondisi-kondisi ini ketika mereka muncul dan mulai mengeksplorasi 

mereka dengan ketertarikan yang gembira, semakin cepat kita akan 

mampu mengenali mereka.  

Alhasil, kita akan mampu melepaskan gangguan-gangguan ini dengan 

lebih cepat dan kembali ke dalam jhana.  

37. “Para bhikkhu, pada kesempatan apapun seseorang 

berdiam dengan mengamati perasaan sebagai perasaan, 

tekun, sepenuhnya sadar, dan waspada, setelah 

menyingkirkan ketamakan dan kesedihan sehubungan 

dengan dunia, pada kesempatan itu kewaspadaan tanpa 

putus muncul dalam dirinya. 

Pada kesempatan apapun kewaspadaan tanpa putus 

muncul dalam diri seseorang, faktor pencerahan ketenang-

seimbangan muncul dalam dirinya, ia 

mengembangkannya, dan melalui pengembangan, menjadi 

terpenuhi dalam dirinya. 

Meditator harus melakukan 6R dan menyadari bahwa apapun 

gangguan atau pengalih yang muncul, mereka harus menggunakan 

faktor-faktor pencerahan ini.  

Tidak penting apakah gangguan timbul saat meditasi duduk atau saat 

aktivitas sehari-hari.  

Faktor-faktor ini membuat pikiran kembali seimbang kapanpun 

gangguan datang.  

Ini terus berlanjut melalui semua Empat Landasan Kewaspadaan.  
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Ini menunjukkan kepada meditator bagaimana menggunakan Tujuh 

Faktor Pencerahan setiap saat ketika melatih meditasi Kewaspadaan 

pada Pernafasan.  

Faktor-faktor pencerahan ini timbul satu per satu ketika mereka 

muncul, dan tidak muncul semua pada saat yang bersamaan.  

Ini juga menunjukkan pentingnya jhana dalam hubungannya dengan 

pengembangan pikiran, dan bagaimana terdapat hasil besar dan 

manfaat besar yang dapat dinikmati ketika kita mengikuti petunjuk-

petunjuk sederhana ini.  

38. “Para bhikkhu, pada kesempatan apapun seseorang 

berdiam dengan mengamati pikiran sebagai pikiran, 

tekun, sepenuhnya sadar, dan waspada, setelah 

menyingkirkan ketamakan dan kesedihan sehubungan 

dengan dunia - pada kesempatan itu kewaspadaan tanpa 

putus muncul dalam dirinya. 

Pada kesempatan apapun kewaspadaan tanpa putus 

muncul dalam diri seseorang, faktor pencerahan ketenang-

seimbangan muncul dalam dirinya, ia 

mengembangkannya, dan melalui pengembangan, menjadi 

terpenuhi dalam dirinya. 

39. “Para bhikkhu, pada kesempatan apapun seseorang 

berdiam dengan mengamati objek pikiran sebagai objek 

pikiran, tekun, sepenuhnya sadar, dan waspada, setelah 

menyingkirkan ketamakan dan kesedihan sehubungan 

dengan dunia - pada kesempatan itu kewaspadaan tanpa 

putus muncul dalam dirinya. 

Pada kesempatan apapun kewaspadaan tanpa putus 

muncul dalam diri seseorang, faktor pencerahan ketenang-

seimbangan muncul dalam dirinya, ia 

mengembangkannya, dan melalui pengembangan, menjadi 
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terpenuhi dalam dirinya. 

40] “Para bhikkhu, itu adalah bagaimana cara Empat 

Landasan Kewaspadaan, yang dikembangkan dan dibina, 

memenuhi Tujuh Faktor Pencerahan. 

Ketika Tujuh Faktor Pencerahan ada dalam keseimbangan sempurna, 

potensi mencapai Nibbāna Adiduniawi muncul.  

Ketika meditator mengalami jhana-jhana yang semakin tinggi, 

keseimbangan dari faktor-faktor pencerahan menjadi lebih halus dan 

lebih tak kentara.  

Penyesuaian perhatian pikiran menjadi begitu menarik sehingga 

meditator secara alami cenderung untuk duduk lebih lama.  

Meditasi ini sejauh ini adalah pertunjukan terbaik di kota! 
Beberapa meditator bangun sangat pagi agar mereka punya cukup 

waktu untuk mengamati dan berlatih menyeimbangkan pikiran dan 

tetap pergi bekerja.  

Meditasi ini ternyata adalah eksplorasi yang paling menguntungkan 

dan menyenangkan yang bisa dirasakan orang dalam hidup.  

Memenuhi Pengetahuan Sejati dan Pembebasan 

41. “Dan bagaimanakah, para bhikkhu, Tujuh Faktor 

Pencerahan, yang dikembangkan dan dibina, memenuhi 

pengetahuan sejati dan pemebebasan? 

42. “Di sini, para bhikkhu, seseorang mengembangkan 

faktor pencerahan kewaspadaan, yang didukung oleh 

keterasingan, tanpa keinginan, dan penghentian, dan 

matang dalam pelepasan.  

Istilah “didukung oleh keterasingan” berarti seseorang harus, 

setidaknya, mencapai jhana pertama.  
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Seperti yang dinyatakan diatas, deskripsi dari jhana pertama dimulai 

dari “terasing dari kesenangan hawa nafsu, kemudian terasing dari 

keadaan-keadaan yang tidak baik.” 

Pada saat itu, pikiran menjadi waspada dan tinggal bersama objek 

meditasi dengan jernih, yaitu tidak ada gangguan. 

Jika suatu gangguan mulai muncul, kewaspadaan mengenalinya dan 

melepaskannya dan merileks.  

Kemudian, deskripsi itu mengatakan bahwa kebahagiaan yang dialami 

datang dari munculnya keterasingan.  

Ini adalah bagaimana faktor pencerahan kewaspadaan seseorang 

didukung oleh keterasingan.  

Dispassion (tiada-ketertarikan) berarti pikiran terbebas dari nafsu 

keinginan dan  kemelekatan, yaitu tidak berpikir atau menganalisa.  

Mencapai jhana keempat berarti mencapai suatu tahap pikiran yang 

tidak dapat terganggu; pikiran yang memiliki ketenang-seimbangan 

yang kuat, tidak mungkin terganggu dan dengan cara ini pikiran 

menjadi tiada-ketertarikan (dispassionate).  

Ini adalah bagaimana faktor pencerahan kewaspadaan meditator 

didukung oleh tiada-ketertarikan.  

Penghentian di sini berarti berhentinya segala kekotoran batin dan 

identifikasi-ego (atta) atas apapun yang muncul.  

Ini berarti meditator telah melepaskan nafsu keinginan.  

 “Menjadi waspada” adalah satu istilah yang sering menimbulkan 

pemahaman rancu di masa lalu, dan pengertian istilah ini bukanlah 

seperti yang dikira banyak orang.  

Arti ‘menjadi waspada’ sangat sederhana dan tepat saat dijelaskan 

sebagai 'mengingat untuk memperhatikan pergerakan perhatian 

pikiran' atau mengingat untuk memiliki ketajaman perhatian yang 
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kuat’.  

Menjadi benar-benar waspada berarti setiap saat kita menyadari apa 

yang dilakukan pikiran; dan kita dapat melepaskan hal-hal yang 

menyebabkan ketegangan muncul di kepala, merilekskan, 

menenangkan tubuh dan pikiran.  

Ini termasuk mengamati bagaimana seluruh proses ini bekerja dan 

mengizinkannya apa adanya, tanpa terlibat dalam drama dari hal-hal 

itu.  

Tidak terlibat dalam drama dari hal-hal itu berarti tidak 

mengidentifikasi, atau mengambil proses impersonal (tanpa diri) ini 

sebagai hal pribadi, ataupun tidak mencoba untuk mengontrol momen 

kini.  

 “Menjadi waspada” berarti membuka pikiran dengan penuh cinta 

kasih dan melepaskan semua identifikasi yang berhubungan dengan 

gangguan itu, kemudian merilekskan ketegangan di kepala dan 

pikiran,” sehingga seseorang dapat melihat hal-hal dengan jernih dan 

tenang.  

Kapanpun meditator mencoba untuk menolak atau mengontrol apa 

yang terjadi di momen kini, di saat itu mereka melawan Dhamma atau 

Kebenaran dari Momen Kini.  

Perlawanan terhadap realita saat kini menyebabkan munculnya banyak 

ketidak-puasan dan penderitaan.  

Inilah yang disebutkan dalam Dhammapada sebagai “melihat apa yang 

penting sebagai penting, dan apa yang tidak penting sebagai tidak 

penting.” 

Namun, ketika meditator penuh kewaspadaan dan melihat dengan 

jelas bahwa ini hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap, mereka 

dapat membuka diri dan menerimanya, tanpa pikiran yang mengeras 

atau tanpa penolakan dengan cara apapun.  
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Di saat ini, ketertarikan penuh kegembiraan sangatlah penting karena 

pikiran yang punya kegembiraan di dalamnya tidak mengandung 

kemarahan, iri hati, kebencian, ketakutan, atau kekhawatiran.  

Ketertarikan penuh kegembiraan membantu meditator untuk 

mempunyai perspektif yang tepat dalam melihat apa yang terjadi di 

momen kini secara impersonal (anatta).  

Ketika perhatian pikiran terangkat, meditator dengan mudah melihat 

apapun yang muncul hanya sebagai suatu bagian dari proses yang 

terus berlanjut, yang dapat mereka jadikan pelajaran.  

Kegembiraan menyebabkan pikiran menjadi ringan, oleh sebab itu ia 

adalah salah satu faktor pencerahan dan sangat penting untuk dilatih.  

Juga, ketika kegembiraan ada di dalam pikiran meditator, sangat 

menyenangkan berada di sekitar mereka.  

Ingatlah, singkatan yang sangat berguna ini: DROPSS 

Itu adalah kepanjangan dari Don't Resist Or Push, Smile and Soften. 

Yaitu pikiran yang Tidak Menolak atau Mengusir, Tersenyum dan 

Melembutlah dan membantu kita menerima segalanya pada saat itu 

terjadi, karena begitulah “Dhamma pada saat ini”.  

Ketika meditator terus melanjutkan latihan ini, pikiran mereka pada 

akhirnya akan mencapai tahapan meditasi yang lebih tinggi dan lebih 

halus (arupa jhana).  

Saat itu, pikiran meditator dapat mengalami alam “ketiadaan”. 

Inilah yang disebut penghentian.  

Ini dinamai ketiadaan karena tidak ada apapun untuk dilihat selain 

pikiran.  

Ketika meditator mengalami alam “ketiadaan”, pikiran mereka 

mengamati tidak ada apa-apa.  
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Tetapi pikiran masih di sana, dan faktor-faktor pencerahan yang 

berbeda dapat muncul bersama dengan lima agregat, yang mungkin di 

pengaruhi oleh nafsu keinginan dan kemelekatan.  

Juga, beberapa gangguan masih dapat muncul dan mendorong 

meditator keluar dari keadaan yang terlampaui dari jhana tanpa 

bentuk tersebut. 

Oleh karena itu, tidak ada hal untuk diamati oleh pikiran selain pikiran 

itu sendiri, dan lagi masih banyak untuk dilihat dan dimengerti 

mengenai BAGAIMANA perhatian pikiran sebenarnya bekerja.  

Ini adalah bagaimana faktor pencerahan kewaspadaan didukung oleh 

penghentian.  

Ketika meditator mengalami alam bukan-persepsi pun bukan-tanpa-

persepsi, dan terus menerus membuka dan merilekskan pikiran, pada 

akhirnya mereka akan mengalami Berhentinya Persepsi, Perasaan dan 

Kesadaran (nirodha-samapatti).  

Saat ini terjadi, meditator tidak akan tahu berhentinya kesadaran ini 

karena tidak ada persepsi, perasaan ataupun kesadaran yang muncul 

sama sekali! 

Ini adalah satu-satunya tahapan dalam meditasi dimana fenomena ini 

terjadi.  

Kondisi meditasi ini masih duniawi (mundane); ini belum Nibbāna 

Adiduniawi (Supramundane Nibbāna).  

Bagaimana seseorang tahu apa yang terjadi tanpa adanya persepsi, 

perasaan, ataupun kesadaran? 

Hanya ketika persepsi, perasaan, dan kesadaran muncul kembali, dan 

jika kewaspadaan cukup tajam maka meditator akan dapat melihat 

langsung setiap mata rantai dari Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan muncul satu demi satu pada saat kemunculannya.  
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Namun, bahkan ini pun bukan Nibbāna Adiduniawi.  

Mata rantai yang akan mereka lihat adalah: 

Ketika ketidak-tahuan muncul kemudian bentuk-bentuk 

muncul; Ketika bentuk-bentuk muncul kemudian 

kesadaran muncul; 

Ketika kesadaran muncul kemudian batin dan jasmani 

muncul; Ketika batin dan jasmani muncul kemudian enam 

landasan indra muncul; Ketika enam landasan indra 

muncul kemudian kontak muncul; Ketika kontak muncul 

kemudian perasaan muncul; Ketika perasaan muncul 

kemudian nafsu keinginan muncul; 

Ketika nafsu keinginan muncul kemudian kemelekatan 

muncul; Ketika kemelekatan muncul kemudian 

penjelmaan/tendensi kebiasaan muncul; 

Ketika tendensi kebiasaan muncul kemudian kelahiran 

muncul; Ketika kelahiran muncul kemudian usia tua, 

kematian, kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka dan 

keputus-asaan muncul. 

Inilah bagaimana seluruh penderitaan muncul. 

Setelah munculnya fenomena ini berakhir, maka meditator akan mulai 

mengalami berhentinya mata rantai Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan, yang terjadi seperti ini.  

Dengan memudar dan berhentinya ketidak-tahuan, 

bentuk-bentuk berhenti; Ketika bentuk-bentuk tidak 

muncul, kesadaran berhenti; 

Ketika kesadaran tidak muncul, batin dan jasmani 

berhenti; 

Ketika batin dan jasmani tidak muncul, enam landasan 
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indra berhenti; 

Ketika enam landasan indra tidak muncul, kontak 

berhenti; 

Ketika kontak tidak muncul, perasaan berhenti; Ketika 

perasaan tidak muncul, nafsu keinginan berhenti; Ketika 

nafsu keinginan tidak muncul, kemelekatan berhenti; 

Ketika kemelekatan tidak muncul, tendensi kebiasaan 

(bhava) berhenti; 

Ketika tendensi kebiasaan (bhava) tidak muncul, kelahiran 

berhenti; 

Ketika kelahiran tidak muncul, usia tua, kematian, 

kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asaan 

berhenti. 

Demikianlah berhentinya seluruh penderitaan dan 

Nibbāna terjadi. 

Dengan melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan, baik 

muncul dan lenyapnya, menuntun pikiran untuk mencapai 

pengalaman “OH WOW” dari Nibbāna Adiduniawi.  

Pemahaman sejati dari BAGAIMANA Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan muncul begitu mendalam sehingga pikiran melepaskan 

semua konsep dan terjadilah pembebasan pikiran tanpa tanda – 

Nibbāna! 

Ini adalah dimana terjadi perubahan besar dalam perspektif dan 

pandangan meditator.  

Saat itu, pikiran meditator menjadi tanpa-ketertarikan terhadap 

pandangan adanya diri yang permanen atau atta.  

Melalui pengalaman langsung, meditator melihat dan menyadari 

sendiri bahwa ini hanyalah proses impersonal (tanpa diri) dan tidak 
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ada seorang pun yang mengontrol bagaimana fenomena muncul dan 

lenyap.  

Fenomena-fenomena ini muncul karena kondisi-kondisinya sudah 

tepat bagi mereka untuk muncul.  

Dalam istilah Buddhis, ini disebut 'anatta' atau tiadanya-diri di dalam 

semua keberadaan.  

Meditator juga menyadari bahwa tak seorang pun dapat mencapai 

kesucian hanya dengan melafalkan kata-kata, menggunakan nimitta 

atau kata-kata atau sutta-sutta, atau melakukan upacara dan ritual 

yang dilakukan orang lain untuk mereka atau oleh mereka sendiri.  

Meditator tidak lagi punya keraguan tentang apa itu jalan benar yang 

menuntun ke kondisi-kondisi pikiran yang murni yang lebih tinggi dan 

ke-arahat-an.  

Ini adalah bagaimana seorang meditator menjadi seorang sotapanna 

dan mencapai jalan pemurnian sejati.  

Terjadi hanya dengan merealisasi Kebenaran-kebenaran Mulia dengan 

melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan.  

Tak ada cara lain untuk mencapai tahapan-tahapan pemahaman yang 

mulia ini! 

Meskipun melihat karakteristik-karakteristik ini adalah bagian dari 

realisasi ini, namun hanya melihat tiga karakteristik ini tidak akan—

sekarang maupun di masa depan—menuntun ke Nibbāna Adiduniawi.  

Inilah mengapa semua Buddha muncul di dunia, untuk menunjukkan 

jalan merealisasi Empat Kebenaran Mulia dan melihat kealamian sejati 

dari Bagaimana Sebab Musabab yang Saling Bergantungan adalah 

kunci menuju kebebasan.  

42] “Ia mengembangkan faktor pencerahan kewaspadaan, 

yang didukung oleh keterasingan, ketidaktertarikan, dan 
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penghentian, yang matang dalam pelepasan. 

Ia mengembangkan faktor pencerahan investigasi 

pengalaman, yang didukung oleh keterasingan, 

ketidaktertarikan, dan penghentian, yang matang dalam 

pelepasan. 

Ia mengembangkan faktor pencerahan semangat, yang 

didukung oleh keterasingan, ketidaktertarikan, dan 

penghentian, yang matang dalam pelepasan. 

Ia mengembangkan faktor pencerahan kebahagiaan, yang 

didukung oleh keterasingan, ketidaktertarikan, dan 

penghentian, yang matang dalam pelepasan. 

Ia mengembangkan faktor pencerahan ketenangan, yang 

didukung oleh keterasingan, ketidaktertarikan, dan 

penghentian, yang matang dalam pelepasan. 

Ia mengembangkan faktor pencerahan penyatuan pikiran, 

yang didukung oleh keterasingan, ketidaktertarikan, dan 

penghentian, yang matang dalam pelepasan. 

Ia mengembangkan faktor pencerahan ketenang-

seimbangan, yang didukung oleh keterasingan, 

ketidaktertarikan, dan penghentian, yang matang dalam 

pelepasan. 

43. “Para bhikkhu, itu adalah bagaimana cara Tujuh Faktor 

Pencerahan, yang dikembangkan dan dilatih, memenuhi 

pengetahuan sejati dan pembebasan.” 

Karena sutta ini menjelaskan Empat Landasan Kewaspadaan dan Tujuh 

Faktor Pencerahan, penulis akan merangkum dengan bagian terakhir 

dari Satipatthana Sutta.  

Ini diambil dari Majjhima Nikaya, sutta nomor 10 “Satipaṭṭhāna Sutta: 

Landasan-Landasan Perhatian”, bagian 46 sampai 47, yang berbunyi: 
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46] “Para bhikkhu, jika siapapun mengembangkan Empat 

Landasan Kewaspadaan ini dengan cara demikian selama 

tujuh tahun, maka satu dari dua buah dapat diharapkan 

untuknya: apakah pengetahuan akhir di sini dan saat ini, 

atau jika masih ada kemelekatan yang tersisa, tidak-

kembali-lagi. 

Ini berarti mencapai kondisi anagami atau tak kembali.  

“Jangankan tujuh tahun, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama enam tahun, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 

yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan enam tahun, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama lima tahun, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 

yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

“Jangankan lima tahun, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama empat tahun, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 

yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan empat tahun, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama tiga tahun, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 
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yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan tiga tahun, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama dua tahun, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 

yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan dua tahun, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama satu tahun, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 

yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan satu tahun, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama tujuh bulan, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 

yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan tujuh bulan, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama enam bulan, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 

yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan enam bulan, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama lima bulan, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 
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yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan lima bulan, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama empat bulan, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 

yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan empat bulan, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama tiga bulan, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 

yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan tiga bulan, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama dua bulan, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 

yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan dua bulan, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama satu bulan, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 

yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan satu bulan, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama setengah bulan, maka satu 

dari dua buah dapat diharapkan untuknya: baik 

pengetahuan akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada 
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kemelekatan yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

 “Jangankan setengah bulan, para bhikkhu. Jika siapapun 

mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini 

dengan cara demikian selama tujuh hari, maka satu dari 

dua buah dapat diharapkan untuknya: baik pengetahuan 

akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada kemelekatan 

yang tersisa, tidak-kembali-lagi. 

47] Adalah dengan merujuk pada hal inilah maka 

dikatakan:  

‘Para bhikkhu, inilah ‘jalan langsung untuk pemurnian 

makhluk-makhluk, untuk mengatasi dukacita dan ratapan, 

untuk lenyapnya rasa sakit dan kesedihan, untuk 

pencapaian jalan sejati, untuk penembusan Nibbāna – 

yaitu, Empat Landasan Kewaspadaan.’” 

Demikianlah yang dikatakan oleh Bhagavā. Para bhikkhu 

merasa puas dan bersuka-cita mendengarkan kata-kata 

Bhagavā. 

Ini adalah penyataan yang cukup besar, yang bukan dibuat oleh 

penulis.  

Penulis hanyalah melaporkan apa yang ada di dalam sutta.  

Ketika seorang meditator serius dengan latihan mereka 

mengembangkan pikiran melalui Ketenangan dari Kewaspadaan pada 

Pernafasan, ataupun Kewaspadaan pada Cinta-Kasih, mereka dapat 

mencapai tujuan akhir di kehidupan ini juga.  

Ketika meditator mencapai tempat kediaman menyenangkan yang 

pertama (jhana pertama), jika mereka meneruskan latihan mereka, 

mereka memiliki potensi mencapai salah satu tahapan ‘anagami’ atau 

‘arahat’.  

Ini yang dikatakan Buddha.  
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Jika seorang meditator sangat rajin dan terus tanpa mengubah atau 

berhenti di dalam latihan mereka, maka sudah pasti mereka akan 

mencapai tujuan yang dideskripsikan tadi.  

Sekali lagi, ingat bahwa satu-satunya jalan mencapai Nibbāna 

Adiduniawi adalah dengan menyadari Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan, baik muncul dan lenyapnya.  

Tidak ada jalan lain karena ini adalah melihat dan menyadari Empat 

Kebenaran Mulia, yang membentuk ajaran utama Buddha.  

Buah dan manfaat luar biasa datang pada orang-orang yang berlatih 

sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Buddha.  

SADHU. . . . . SADHU. . . . . SADHU. . . . . 

Harapan tulus penulis adalah semua yang berlatih meditasi akan 

melanjutkan upaya mereka hingga mereka mencapai kondisi paling 

tinggi dan terbaik yang mungkin dicapai, yaitu pencapaian Kebebasan 

Akhir, Nibbāna Adiduniawi.  

Semoga mereka semua yang tulus, mengenal, dan mengerti Empat 

Kebenaran Mulia, dan melalui pengalaman langsung mencapai tujuan 

tertinggi.  

Semoga semua praktisi dalam jalan Buddha, merealisasi semua mata 

rantai dari Sebab Musabab yang Saling Bergantungan dengan cepat 

dan mudah, sehingga penderitaan mereka dapat segera terlampaui.  
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Berbagi Jasa 

Penulis berbagi jasa dari menulis buku ini kepada ibu dan ayahnya, 

kerabatnya, penolongnya dan semua makhluk, sehingga mereka 

dapat pada akhirnya mencapai Kebahagiaan tertinggi dan terbebas 

dari semua penderitaan! 

Semoga yang menderita, bebas dari derita. 

Semoga yang merasa takut, bebas dari rasa takut. 

Semoga yang berduka, menghapus semua dukanya. 

Dan semoga semua mahkluk menemukan kelegaannya. 

Semoga semua mahkluk membagi jasa 

Yang telah kami peroleh 

Untuk memperoleh 

Semua jenis kebahagiaan. 

Semoga semua mahkluk di angkasa dan bumi 

Para Dewa dan Naga yang perkasa 

Berbagi jasa-jasa kami ini. 

Semoga mereka terus melindungi 

Ajaran Buddha. 

 

Sadhu...Sadhu...Sadhu 
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Catatan Kaki 

 [1] Penulis mengacu pada Anapanasati Sutta, yang meliputi Empat Landasan 

Kewaspadaan, serta Tujuh Faktor Pencerahan.  

 [2]  Lihat Thus Have I Heard. The Long Discourses of the Buddha, 

diterjemahkan oleh Maurice Walshe, Wisdom Publications (1987), hal.556.  

 [3]  Lihat Majjhima Nikaya sutta nomor 36 “Mahasaccaka Sutta: Khotbah 

Panjang kepada Saccaka”. 

 [4]  Ini berarti semua dari kesembilannya! Mereka adalah empat jhana 

berbentuk, empat jhana tanpa bentuk, dan berhentinya persepsi dan perasaan.  

 [5]  Di sini, kata “jhana” mengandung arti konsentrasi absorpsi (appana 

samadhi), atau konsentrasi akses (upacara samadhi). Ini adalah tahap tepat 

sebelum pikiran menjadi terabsorpsi ke dalam objek meditasi. Ini adalah 

pengertian standar yang diberikan oleh guru-guru.  

 [6]  Dalam konteks ini, ini hanya berarti konsentrasi absorpsi (appana 

samadhi) dan bukan konsentrasi akses (upacara samadhi).  

 [7]  Beberapa guru meditasi menyebut ini konsentrasi sementara (momentary 

concentration) atau konsentrasi dari momen-ke-momen (khanika samadhi)  

[8] Perhatikan bentuk plural dari kata “sutta”—ini berarti melihat kesesuaian 

ini berkali-kali.  

 [9] Upacara ini menandakan akhir masa vassa dimana para bhikkhu 

berkumpul untuk mengungkapkan kesalahan kecil yang mungkin telah mereka 

lakukan.  

 [10]  Ini mengacu pada mengobrol dan bergosip. Para bhikkhu menunggu 

dengan sabar, dan dengan diam melakukan praktik meditasi mereka dalam 

mengembangkan pikiran yang hening dan memiliki kewaspadaan yang jernih 

ketika menanti Buddha mulai berbicara.  

 [11]  Ini mengacu pada kewaspadaan terhadap tubuh, kewaspadaan terhadap 

perasaan, kewaspadaan terhadap kesadaran, dan kewaspadaan terhadap objek-

objek pikiran.  

 [12]  Contohnya, lihat Majjhima Nikaya sutta nomor 77 “Mahasakuludayi 

Sutta: Khotbah Panjang kepada Sakuludayin” dan sutta nomor 111 “Anupada 
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Sutta: Satu demi Satu Pada Saat Kemunculannya”.  

 

  



  | 293 

 

Daftar Istilah 

Daftar ini berisi istilah-istilah dalam praktik Tranquil Wisdom Insight 

Meditation (TWIM) seperti yang dideskripsikan di dalam sutta-sutta.  

Meditasi Buddhis menunjukkan bagaimana pergerakan pikiran 

sebenarnya bekerja.  

Meditasi Buddhis mengungkap sifat alami dari hal-hal dengan 

menguak proses impersonal Sebab Musabab yang Saling Bergantungan 

dari momen ke momen, Empat Kebenaran Mulia, dan Tiga 

Karakteristik Keberadaan (tilakana). 

Buddha Dhamma secara spesifik menunjukkan pada kita 

BAGAIMANA kita terperangkap oleh penderitaan, bagaimana ini 

awalnya bermanifestasi, penyebab pastinya serta jalan keluarnya.  

Perjalanan ini terkadang sulit, tetapi juga ajaib dan menyenangkan saat 

perubahan-perubahan menjadi jelas dalam hidup Anda dan orang-

orang mulai melihat perubahan yang baik dalam diri Anda.  

Saat kita mempelajari ini, kita perlu mengerti dengan jelas beberapa 

definisi untuk istilah-istilah dalam latihan ini.  

Sejak awal latihan kita, meditator belajar untuk melakukan latihan ini 

SEPANJANG WAKTU. 

Jadi, definisi tepat untuk istilah-istilah sangatlah penting jika kita akan 

menggunakan latihan ini sebagai kunci untuk membuka pintu menuju 

Kedamaian dan definisi-definisi ini mungkin sedikit berbeda dengan 

apa yang pernah Anda dengar di tempat lain.  

Sebelum Anda mulai membaca buku ini lebih jauh, memastikan 

penulis dan Anda mempunyai pemahaman yang sama untuk kata-kata 

kunci dalam latihan ini sangatlah penting.  

Bab ini diletakkan di akhir buku ini dengan tujuan untuk membantu 

para pemula dan untuk mengatasi kerancuan dalam pemahaman bagi 
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praktisi berpengalaman. 

Definisi-definisi untuk istilah-istilah yang digunakan dalam buku 

untuk latihan ini disusun berdasarkan apa yang mungkin akan Anda 

hadapi saat Anda berlatih meditasi.  

Meditasi (Bhavana): mengamati pergerakan perhatian pikiran dari 

satu saat ke saat lainnya, objek ke objek, dengan tujuan melihat dengan 

jelas proses impersonal/tanpa-diri dari Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan dan Empat Kebenaran Mulia 

Kewaspadaan (Mindfulness) (Sati): ‘Mengingat’ untuk mengamati 

pergerakan perhatian pikiran.  

Kesadaran (Awareness) (Sampajana): Memahami apa yang sedang 

dilakukan oleh pikiran: artinya memahami apakah pikiran melepaskan 

apa yang muncul, atau malah terlibat dengannya? Ini adalah latihan 

6R/6M yang sesungguhnya—yaitu: Recognizing (Mengenali) 

pergerakan perhatian pikiran, atau apakah ia bergerak ke nafsu 

keinginan dan kemelekatan. Releasing (Melepaskan), Relaxing 

(Merilekskan), Re-smiling (Manis tersenyum lagi) dan kemudian 

Returning (Mengembalikan) ke objek meditasi lalu Repeating 

(Mengulangi) atau terus melanjutkan meditasi dengan kewaspadaan.  

Objek Meditasi: objek meditasi apapun yang kita pilih adalah menjadi 

basis selama meditasi kita. Informasi yang kita cari tidak akan 

ditemukan di objek meditasi yang kita amati, tapi melainkan dari 

mengenali proses Sebab Musabab yang Saling Bergantungan yang 

impersonal yang menuntun kita ke pengetahuan dan pandangan. Ini 

terjadi di seputar objek meditasi.  

Gangguan (Nivarana): kecenderungan tidak baik yang diawali oleh 

satu perasaan yang muncul, yang sama saja dengan perasaan-perasaan 

lain dan seharusnya diperlakukan dengan cara sama selama meditasi 

yaitu dengan melakukan 6R—melepaskan dan merilekskan mereka, 

dan tidak menempatkan perhatian pikiran pada mereka. Dengan tidak 
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memberikan perhatian pada mereka, mereka akan menjadi lemah dan 

menghilang.  

Jhana: arti kata ‘Jhana’ dalam kosakata Buddhis adalah “tahap 

meditasi melalui pemahaman (interkoneksi antara Empat Kebenaran 

Mulia dan Sebab Musabab yang Saling Bergantungan) dan melihat 

bagaimana cara pikiran sesungguhnya bekerja”. Jhana adalah level 

pemahaman; tahapan dalam jalan meditasi. 

Nafsu Keinginan (Tanha): simpul paling lemah dalam proses Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan, yang saat ia pertama muncul 

bermanifestasi dalam wujud ketegangan dan keketatan di pikiran dan 

tubuh jasmani.  

Definisi umum untuk kata ‘nafsu keinginan’ adalah ‘menginginkan 

atau mendambakan’, tetapi ada makna lebih dalam dari kata ini.  

Menurut Buddha, ada pola tertentu saat segalanya muncul. Contohnya, 

agar dapat ‘melihat’, ada cara tertentu bagi hal-hal untuk terjadi.  

Pertama-tama, harus ada pintu indera yang berfungsi dengan baik, 

misalnya mata. 

Selanjutnya, harus ada warna dan bentuk.  

Ketika mata melihat warna dan bentuk, maka muncullah kesadaran-

mata.  

Pertemuan ketiga hal ini disebut kontak-mata.  

Dengan kontak-mata sebagai kondisi, muncullah perasaan-mata 

(Perasaan/Vedana) yang menyenangkan, menyakitkan atau tidak-

menyenangkan pun tidak-menyakitkan, dan perasaan ini bisa dalam 

bentuk perasaan fisik ataupun perasaan mental.  

Dengan perasaan-mata sebagai kondisi, kemudian muncullah nafsu-

keinginan-mata.  

 ‘Nafsu Keinginan’ (Tanha) dalam segala bentuk berbedanya (melihat, 
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mendengar, mengecap, mencium, sensasi badan jasmani, dan bentuk 

pikiran) selalu muncul dalam bentuk suatu ketegangan dan keketatan 

di pikiran dan tubuh.  

 ‘Nafsu Keinginan’ (Tanha) juga selalu bermanifestasi sebagai pikiran 

“saya suka” atau “saya tidak suka”  dan dapat dikenali sebagai 

ketegangan atau keketatan dalam pikiran atau tubuh seseorang.  

Inilah dimana kita menjadi mengerti pentingnya instruksi Buddha 

mengenai dengan sadar menenangkan pikiran dan tubuh seseorang.  

Ketika meditator mengalami timbulnya suatu gangguan apapun, yang 

menarik perhatian pikiran mereka dari objek meditasi mereka, 

kemudian suatu perasaan segera timbul, dan selanjutnya segera 

muncul pikiran ‘saya suka…saya tidak suka’ (nafsu 

keinginan/tanha).  

Ini terkadang terlihat sebagai keketatan yang sangat kentara, dan 

terkadang sebagai keketatan atau ketegangan yang sangat halus di 

pikiran dan tubuh.  

Karena Nafsu Keinginan (Tanha) adalah penyebab penderitaan 

(Kebenaran Mulia Kedua), maka yang perlu dilakukan meditator 

adalah dengan lembut melepaskan ketegangan atau keketatan (yaitu 

merilekskan, dan ini harus dilakukan dengan sadar. Ini tidak terjadi 

secara otomatis, sesuai yang telah dijelaskan dalam instruksi meditasi 

yang diberikan Buddha pada kita), kemudian tersenyum, dan dengan 

lembut arahkan perhatian pikiran kembali ke objek meditasi (langkah 

ini adalah Kebenaran Mulia Ketiga yaitu berhentinya nafsu keinginan 

atau penderitaan).  

Dalam praktik, langkah merilekskan ini adalah langkah terpenting dan 

terbesar yang Buddha temukan, ini dan Kebenaran Mulia Keempat 

yaitu jalan menuju lenyapnya penderitaan.  

Buddha melihat bahwa ketika nafsu keinginan (Tanha) dilepaskan, 

pikiran menjadi jernih, terbuka, sangat jeli, dan murni.  
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Beliau melihat bahwa pikiran yang berpikir dan berkonsep tidak 

muncul.  

Pikiran berpikir dan berkonsep ini dalam Buddhisme disebut 

‘Kemelekatan’ (Upadana). 

Jadi ketika seorang guru mengatakan ‘Melekat pada tiada apapun’, 

mereka sebenarnya mengatakan ‘berhentilah berpikir tentang hal-hal 

dan cukup mengobservasi’, yang adalah saran yang baik.  

Sebenarnya lebih baik jika mengatakan ‘Inginkan tiada apapun’, tetapi itu 

akan disalah-pahami karena bagaimana kita bisa melakukan itu? 

 ‘Inginkan tiada apapun’ berarti ‘menyadari dan melepaskan keketatan 

atau ketegangan di pikiran dan badan seseorang sebelum itu muncul.’ 

Bagaimana cara seseorang melakukan ini? 

Ketika seserang melihat suatu ‘Perasaan’ muncul, jika mereka merilekskan 

saat itu juga, maka ‘Nafsu Keinginan (Tanha)’ tidak akan muncul.  

 ‘Nafsu Keinginan (Tanha)’ adalah simpul paling lemah dalam siklus 

atau proses Sebab Musabab yang Saling Bergantungan.  

Nafsu keinginan DAPAT dikenali dan dilepaskan dan ketika ia 

dilepaskan, maka ‘Kemelekatan (Upadana)’ tidak akan muncul.  

Satu hal yang populer saat ini adalah menempatkan kata nafsu 

keinginan bersama dengan kata kemelekatan ‘Nafsu 

Keinginan/Kemelekatan’, dan saya pikir ini menyebabkan lebih 

banyak kebingungan.  

 ‘Nafsu Keinginan’ adalah pikiran “saya suka…saya tidak suka”; 

sedangkan ‘Kemelekatan’ adalah segala pemikiran, ide, opini dan 

konsep tentang mengapa pikiran menyukai atau tidak menyukai suatu 

perasaan ketika perasaan itu muncul.  

Nafsu Keinginan dan Kemelekatan adalah dua hal yang sangat berbeda 

dan adalah bagian berbeda dari proses bagaimana hal-hal bekerja.  
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Jadi menggabungkan mereka hanya membuat pemahaman terhadap 

proses ini menjadi semakin tidak jelas. Beberapa guru sekarang 

mengatakan ‘Nafsu Keinginan dan Kemelekatan’ dapat didefinisikan 

sebagai ‘Menggenggam’.  

Dan seperti yang baru saja dijelaskan oleh penulis, definisi baru ini 

menjauh dari definisi-definisi yang tepat yang telah ditunjukkan 

Buddha dalam ajarannya.  

Tiada-diri (Anatta): Sifat impersonal; perspektif impersonal. Tidak 

mengambil/memandang apapun yang terjadi dalam kehidupan secara 

personal.  

Melihat hal-hal sejernih yang sebenarnya tanpa munculnya nafsu 

keinginan adalah awal dari anatta.  

Untuk melakukan ini, Anda tidak harus berhenti menggunakan kata 

ganti (seperti: saya, dia) dalam berbahasa! Dan Anda tidak harus 

berusaha untuk menghilang. Janji.  

Delusi (Moha): Dalam beberapa tradisi Buddhis, kata ‘Delusi’ (Moha) 

dihubungkan dengan dua kata lain yaitu ‘Nafsu ‘(Lobha) dan 

‘Kebencian’ (Dosa).  

Tiga kata ini terkadang dinamakan ‘tiga racun’.  

Sebenarnya ini cara memandangnya yang masuk akal.  

Tapi ada kebingungan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan 

‘Delusi’ (Moha).  

Buddha mengartikannya sedikit berbeda setiap kali Beliau 

menggunakan kata ini.  

Menurut sutta-sutta, kata ‘Delusi’ (Moha) berarti melihat apapun yang 

muncul sebagai diri personal (atta).  

Atau kita bisa bilang bahwa ‘Delusi’ (Moha) adalah memandang hal-hal 

melalui ide salah (delusi) tentang diri (atta).  
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Dengan kata lain, seseorang menganggap segala perasaan atau sensasi 

sebagai bagian dari ‘Aku’, ‘Diriku’, ‘Milikku’, itulah Delusi.  

Ketenangan (Samatha): Inipun adalah kata ini perlu diperhatikan.  

Kata dalam bahasa Pali-nya adalah Samatha.  

Arti Samatha adalah keheningan, ketenangan, kedamaian, kediaman, 

atau penyatuan pikiran.  

Seringkali definisi umum yang popular adalah tipe konsentrasi satu-

titik, konsentrasi absorpsi, atau konsentrasi ekstatik (kesenangan).  

Definisi spesifik dari keheningan atau ketenangan ini tentunya 

menyiratkan suatu tipe “penyatuan pikiran” yang berbeda daripada 

tipe-tipe konsentrasi absorpsi atau konsentrasi ekstatik.   

Tujuan dari konsentrasi absorpsi atau ekstatik adalah untuk memiliki 

pikiran yang tinggal bersama hanya satu hal, seakan-akan menempel 

padanya (hingga mengabaikan segala hal lain).  

Penyatuan Pikiran Samatha menyiratkan untuk memiliki pikiran yang 

diam, hening, tenang dan menyatu — pikiran yang sangat waspada 

terhadap setiap pergeseran atau pergerakan perhatian dari momen-ke-

momen.  

Tentu saja Samatha-Vipassana (yang adalah cara standar yang 

dijelaskan di dalam sutta-sutta dimana mereka selalu terhubung 

bersama) mengantarkan pada Pembebasan pikiran sepenuhnya dengan 

cara melihat dan mengenali bagaimana Empat Kebenaran Mulia saling 

terkait dengan Sebab Musabab yang Saling Bergantungan.  

Seperti yang ditemukan oleh Bodhisatta sendiri, Samatha-Vipassana 

mengarah langsung ke hasil-akhir Nibbāna, sementara konsentrasi 

absorpsi atau ekstatik tidak.  

Pandangan Terang (Vipassana): Kata ini memiliki arti di permukaan 

sebagai ‘melihat segala sesuatu sebagaimana adanya’.  



300 |  L i f e  i s  M e d i t a t i o n ,  M e d i t a t i o n  i s  L i f e  

 

Menurut Buddha, artinya jauh lebih dalam daripada itu. ‘Pandangan 

Terang’ atau pemahaman tentang apa?  

Pandangan terang mengacu pada ‘menyadari sifat impersonal (tanpa-

diri/anatta) dan mengerti dengan mendalam Empat Kebenaran Mulia 

dan BAGAIMANA Sebab Musabab yang Saling Bergantungan 

sesungguhnya terjadi dengan semua hal muncul dan lenyap (anicca) 

dalam pikiran dan tubuh seseorang.’ 

Dengan kata lain, seseorang mendapatkan pemahaman yang makin 

mendalam (dalam setiap tingkatan Jhana) tentang proses impersonal 

dari BAGAIMANA pikiran dan tubuh muncul melalui melihat dan 

memahami dengan sebenar-benarnya (pengetahuan dan pandangan) 

dari interkoneksi Empat Kebenaran Mulia dengan proses Sebab 

Musabab yang Saling Bergantungan yang sedang berlangsung.  

Ketika seseorang melihat dengan jelas proses-proses ini dalam semua 

keberadaannya, mereka akan mengalami suatu pengetahuan yang 

tidak tergoyahkan bahwa ini adalah jalan yang tepat untuk dijalani.  

Perhatian pikiran mulai melihat dengan jelas bahwa apapun yang 

muncul dan tenggelam (anicca) adalah bagian dari proses pasti, dan ini 

menuntun pada pemahaman mendalam bahwa apapun yang terjadi 

adalah bagian dari pola impersonal (tanpa-diri/anatta). 

Pandangan-pandangan terang ini dapat terjadi kapanpun, apakah saat 

duduk meditasi atau sedang melakukan aktivitas sehari-hari.  

Saat mereka terjadi, pandangan-pandangan terang ini sangat 

mendalam.  

‘Pandangan Terang’ ini bagaikan menemukan satu keping puzzle yang 

hilang, dan inilah saatnya pengalaman “aha!” sesungguhnya terjadi. 

Kebijaksanaan (Panna): ada beberapa frasa di dalam sutta-sutta yang 

menggunakan kata ‘kebijaksanaan’ dan mereka biasanya, dalam 

berbagai konteks, berhubungan dengan ‘proses impersonal dari Sebab 
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Musabab yang Saling Bergantungan’. 

Kapanpun kata ‘Perhatian Bijak’ atau ‘Kebijaksanaan’ disebutkan 

dalam sutta-sutta, kata-kata ini mengacu pada pemahaman tentang 

Empat Kebenaran Mulia dan proses Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan. Frasa-frasa lain yang disebutkan seperti:  

‘Ia melihat dengan Kebijaksanaan,’, ‘Melihat dengan 

Kebijaksanaan’, ‘Dan noda-nodanya telah dihancurkan oleh 

penglihatannya dengan Kebijaksanaan’, ‘Kebijaksanaan’, atau ‘Ia 

bijaksana’. 

Jika kita dapat mengingat kejadian-kejadian ini merujuk pada 

pemahaman Empat Kebenaran Mulia dan melihat dengan jelas proses 

Sebab Musabab yang Saling Bergantungan seperti yang kita baca dalam 

berbagai sutta, maka pikiran kita akan terbuka pada pemahaman baru 

tentang bagaimana proses ini dan Empat Kebenaran Mulia membuka 

inti Ajaran Buddha.  

Konsentrasi (Samadhi): kata Pali–nya sebenarnya berarti penyatuan 

atau menghimpun pikiran.  

Kata ‘Collectedness/penyatuan pikiran’ kelihatannya lebih berfungsi 

dengan baik untuk keberhasilan meditasi daripada kata ‘Concentration 

/konsentrasi’.  

Di dunia Barat, orang mengartikan kata ‘konsentrasi’ sebagai suatu 

pikiran yang mengarah ke satu-titik dan dalam, atau pikiran yang 

terabsorpsi (tercerap); namun ini bukanlah apa yang dimaksud oleh 

Buddha.  

Sebelum masa Buddha, telah ada banyak istilah-istilah untuk 

menjelaskan pikiran absorpsi mendalam atau pikiran satu-titik.  

Namun Buddha menciptakan kata baru ‘Samadhi’ untuk menjelaskan 

suatu cara yang benar-benar berbeda dalam melihat dan mengalami 

Jhana. 
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Setelah Buddha parinibbana, karena kepopuleran kata ini, para 

brahmana pada saat itu mengganti arti kata ‘Samadhi’ kembali menjadi 

‘konsentrasi satu-titik yang kuat’.  

Tapi, Buddha menunjukkan ada perbedaan antara ‘Pikiran yang 

Menyatu’ dengan ‘Pikiran yang Terkonsentrasi’ atau pikiran yang 

sangat terabsorpsi.  

Kata ‘Pikiran yang Menyatu’ (Samadhi) memberikan gambaran tentang 

pikiran yang tertata, tenang, diam, sangat waspada, dan murni, karena 

orang itu telah melepaskan nafsu keinginan.  

Ini adalah jenis pikiran yang mengamati BAGAIMANA perhatian 

pikiran berpindah dari satu hal ke hal lain.  

 ‘Pikiran yang Terkonsentrasi’ sebaliknya berarti pikiran terpaku pada 

satu hal hingga mengabaikan segala hal lain yang mungkin mencoba 

untuk muncul.  

Jadi berdasarkan definisi ini, ‘Pikiran yang Terkonsentrasi’ telah 

kehilangan seluruh kesadaran dan kewaspadaannya (Sati) tentang apa 

yang terjadi saat ini karena ia hanya melihat satu hal yang ia arahkan 

itu.  

Pernyataan ini juga merujuk pada ‘konsentrasi akses atau bersebelahan 

(Upacara Samadhi)’ dan ‘konsentrasi saat ke saat (Khanika Samadhi)’. 

Mengapa? 

Jawaban sederhanannya adalah, tidak ada penenangan pikiran dan 

tubuh sebelum meditator membawa perhatian mereka kembali ke 

objek meditasi.  

Karena ini, tidak ada melihat bagaimana Empat Kebenaran Mulia dan 

Sebab Musabab yang Saling Bergantungan benar-benar bekerja serta 

bagaimana nafsu keinginan (keketatan dan ketegangan) dibawa 

kembali ke objek meditasi.  

Inilah sebabnya guru-guru Vipassana langsung, memberitahu murid-
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murid mereka bahwa Konsentrasi Absorpsi tidak akan pernah 

menuntun ke Nibbāna, mereka benar 100%.  

Latihan apapun yang memisahkan ‘Meditasi Samatha’ dan ‘Meditasi 

Vipassana’ menjadi dua latihan yang berbeda, tidak mungkin dapat 

menuntun seseorang ke Nibbāna. Mengapa?  

Karena pikiran perlu menjadi tenang, tertata dan jernih, ketika ia 

berada dalam satu jhana, untuk dapat melihat dengan jelas saling 

terhubungnya Empat Kebenaran Mulia dan Sebab Musabab yang 

Saling Bergantungan.  

Itulah sebabnya mengapa praktik Vipassana langsung telah membawa 

banyak kekecewaan setelah kerja keras selama bertahun-tahun bagi 

beberapa siswanya.  

Buddha mengajarkan kita untuk berlatih ‘Samatha-Vipassana’ 

bersamaan dan ini adalah perbedaan antara latihan meditasi 

berdasarkan kitab komentar dengan latihan meditasi berdasarkan 

Sutta.  

Hasil dari kedua latihan ini berbeda.  

Konsentrasi satu-titik atau konsentrasi absorpsi (pencerapan) bukanlah 

jenis pengembangan mental yang ditunjukkan oleh Buddha.  

Buddha mengajari kita untuk menenangkan pikiran dan tubuh setiap 

kali perhatian pikiran teralihkan dari satu hal ke hal lain.  

‘Pikiran yang Menyatu’ tidak terlalu mendalam mengarah ke satu-titik 

hingga kekuatan konsentrasi orang itu menyebabkan pikiran tetap 

bersama objek meditasinya, bahkan jika perhatian berkonsentrasi pada 

sesuatu untuk sesaat.  

Pikiran yang Menyatu mampu mengamati bagaimana perhatian pikiran 

berpindah dari satu hal ke hal lain, dengan sangat cermat.  

Terdapat kesadaran terhadap pikiran dan tubuh yang jauh lebih besar 
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daripada pikiran yang sangat terkonsentrasi pada satu-titik atau 

pikiran yang terabsorpsi.  

Inilah alasan mengapa saya memilih menggunakan kata ‘Pikiran yang 

Menyatu’ daripada ‘Pikiran yang Terkonsentrasi’.  

Dengan menggunakan kata “Yang Menyatu”, berkuranglah 

kebingungan tentang meditasi yang dimaksudkan oleh Buddha dan 

lebih mudah untuk memahami penjelasan-penjelasan yang diberikan 

dalam sutta-sutta.  

Istilah-istilah ini adalah langkah awal yang baik bagi Anda untuk 

berlatih dengan pendekatan meditasi ini.  
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Latar Belakang Bhante Vimalaramsi 

Bhante Vimalaramsi menjadi seorang bhikkhu Buddhis pada tahun 

1986 karena ketertarikan kuatnya pada meditasi.  

Ia pergi ke Myanmar pada tahun 1988 untuk berlatih meditasi secara 

intensif di pusat meditasi yang terkenal, yaitu Mahasi Yeiktha, di 

Rangoon. 

Di sana, beliau bermeditasi selama 20 hingga 22 jam sehari selama 

hampir 1 tahun, kemudian karena terjadi pergolakan sosial, semua 

orang asing diminta untuk meninggalkan negara itu. Bhante lalu pergi 

ke Malaysia dan belatih meditasi Cinta-kasih secara intensif selama 6 

bulan.  

Pada tahun 1990, Bhante kembali ke Myanmar untuk berlatih meditasi 

‘Vipassana’ yang lebih intensif, selama 16 jam per hari, di Chan myay 

Yeiktha di Rangoon.  

Beliau berlatih selama 2 tahun, terkadang duduk bermeditasi selama 7 

hingga 8 jam dalam satu meditasi duduknya.  

Setelah berlatih intensif selama dua tahun dan mengalami apa yang 

mereka katakan sebagai hasil akhir, Bhante menjadi sangat kecewa 

dengan metode Vipassana dan meninggalkan Myanmar untuk 

meneruskan pencariannya.  

Beliau kembali ke Malaysia dan mulai mengajarkan meditasi cinta-

kasih.  

Pada tahun 1995, Bhante diundang oleh Yang Mulia K Sri 

Dhammananda untuk tinggal dan mengajar di vihara Theravada 

terbesar di Malaysia.  

Vihara Sri Lanka ini memberikan ceramah publik setiap Jumat malam 

dan Minggu pagi yang biasanya dihadiri oleh 300 hingga 500 orang.  

Bhante memberikan ceramah setiap dua minggu sekali di hari Jumat 
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dan di setiap Minggu.  

Ketika tinggal di sana, beliau berkesempatan bertemu dengan banyak 

bhikkhu-bhikkhu yang terpelajar, dan Bhante bertanya pada mereka 

panjang-lebar mengenai ajaran-ajaran Buddha.  

Beliau menemukan bahwa metode meditasi Vipassana diambil dari 

satu kitab komentar yang ditulis seribu tahun setelah Buddha 

parinibbana.  

Kitab komentar ini sangat tidak akurat ketika dibandingkan dengan 

ajaran-ajaran asli.  

Bhante Vimalaramsi kemudian mulai mempelajari naskah-naskah asli 

dan berlatih meditasi berdasarkan naskah-naskah ini.  

Setelah melakukan retret mandiri selama tiga bulan, beliau kembali ke 

Malaysia dan menulis buku tentang Kewaspadaan Penafasan yang 

diberi judul “The Anapanasati Sutta-A Practical Guide to Mindfulness of 

Breathing and Tranquil Wisdom Insight Meditation.” 

Saat ini, telah beredar lebih dari 600,000 buku ini di seluruh dunia 

dalam tujuh bahasa.  

Buku ini saat ini digunakan sebagai panduan praktis oleh beberapa 

sekolah agama, guru meditasi, dan murid mereka.  

Bhante Vimalaramsi kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1998 dan 

sejak itu telah mengajar meditasi di seluruh negeri ini. 

Pada tahun 2003, bersama Yang Mulia Pannaloka Mahathera yang 

terkenal, Bhante Vimalaramsi mendirikan lembaga nirlaba bernama 

United International Buddha Dhamma Society (UIBDS) dan 

mendirikan tempat awal bagi Dhamma Sukha Meditation Center di 

Missouri. Dibangun pula grup support online yang memberikan 

bantuan berkelanjutan bagi para murid yang mengikuti retret-retret.  

Pada tahun 2004, website pertama dibuat untuk menjangkau lebih luas 
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dan mencoba menyebarkan ceramah Dhamma secara online. Pada 

tahun 2006, penahbisan samanera/samaneri pertama dilakukan dan 

dimulai pula retret tahunan di Joshua Tree, California, di Dhamma 

Dena Vipassana Center.  

Pada tahun 2006, Bhante dipilih oleh rekan-rekannya untuk menjadi 

Perwakilan Pertama ke World Buddhist Conference di Jepang yang 

didedikasikan untuk menyelidiki Dasar Buddhisme. Ini adalah Vihara 

Buddhis Amerika dan pusat studi di tanah Amerika yang pertama 

dimana semua pengajaran disampaikan oleh anggota monastik dengan 

bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi utama.  

Pada tahun 2008, Bhante menghadiri Dedication of Royal Grand Hall of 

Buddhism di Kato, Jepang. Dalam ceramahnya, beliau secara resmi 

mengumumkan berdirinya “Buddhis Tradisi Hutan Amerika”.  

Pada tahun 2009, daftar pendukung telah berkembang hingga ke lebih 

dari 450 orang dan website mendapatkan banyak penolong di seluruh 

dunia yang menerjemahkan berbagai bagian dari website ke dalam 

tujuh Bahasa yang berbeda. Saat ini ada hampir 100 ceramah Dhamma 

yang tersedia secara online untuk didengar dan dipelajari.  

Akhir-akhir ini, pusat meditasi di Missouri menyambut beberapa Yang 

Mulia yang terkemuka dari berbagai negara yang berkunjung dan 

belajar tentang apa yang terjadi dengan latihan ini. Mereka ingin 

mengerti bagaimana mengajarkan ini pada orang-orang di negara 

mereka sendiri. Pusat meditasi ini berada di lahan seluas 41 hektar 

dengan 6 kabin untuk praktisi dan beberapa kuti untuk anggota 

monastik. Bangunan yang lebih besar, seperti dapur dan ruang makan, 

serta ruang Dhamma Hall telah selesai. Sebuah kuil untuk mengenang 

Yang Mulia U Silananda, serta tempat tinggal dan tempat belajar bagi 

wanita sedang dalam tahap perencanaan.  

Pada tahun 2011, sebuah ruang makan baru serta area belajar meditasi 

dan perpustakaan akhirnya selesai dibangun. Ini adalah bangunan 
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yang indah bergaya kabin-kayu dengan langit-langit tinggi dan jendela 

besar. Tornado menghancurkan bangunan bawah tua dan area Sangha, 

tetapi ini telah  memungkinkan kami untuk membangun ulang area itu 

dan memodernisasi bangunan-bangunan itu.  

Pada tahun 2012, kami menyambut bangunan Aula Meditasi bersisi 

delapan yang indah, sehingga akhirnya fasilitas kami sekarang akan 

menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk berlatih. 

Dindingnya dihiasi dengan kristal-kristal quartz dan pondasinya 

dibentangi dengan batu-batu meditatif.   

Murid-murid dan banyak orang di penjuru dunia sekarang 

menunjukkan ketertarikan mereka.  

Yang Mulia Vimalaramsi menghabiskan sebagian besar waktunya di 

Forest Retreat Center di Annapolis, Missouri, yang pada waktunya 

akan menjadi sebuah lokasi internasional dimana para bhikkhu dapat 

datang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dan 

belajar lebih mendalam mengenai meditasi TWIM dan pendekatan ini 

terhadap studi Sutta.  
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Testimoni Hasil Meditasi 

Sejak mengikuti Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM) Retreat, 

saya menjadi tidak gampang panik dan emosi. Sekarang sudah bisa 

mengatasi perasaan tidak suka saat menghadapi orang yang 

menyebalkan dan kasar. Sudah bisa menghadapi orang-orang dengan 

rasa gembira dan berkesadaran penuh cinta kasih tulus. Meditasi ini 

mengajarkan cara melepas perasaan negatif, relax dan wajah selalu 

tersenyum dalam menghadapi apapun.  

(Pin Pin)  

 

Sejak mengikuti Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM) Retreat, 

saya lebih sabar, tidak gampang marah lagi. Walau masih bisa emosi, 

tapi tidak seperti dulu yang sering kesal dan marah, membuat hidup 

jauh dari kebahagiaan. Setelah mengikuti TWIM retreat, banyak 

nasihat bijak yang selama ini hanya teori bisa menjadi praktek nyata. 

Batin lebih tenang, damai dan hening membuat lebih bijak dalam 

mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Hidup penuh senyuman 

bahagia, batin tenang dan damai, tidak lagi dihantui kerisauan akan 

masa depan yang tidak pasti. Latihan meditasinya tidak terasa berat 

tapi bisa memperoleh kemajuan batin yang sangat cepat banget. 

Amazing...  

(Linawati Woe) 

 

1. Setelah mengikuti TWIM batin saya sekarang menjadi tenang dan 

bahagia padahal dulu sebagai single parent ada banyak 

kekhawatiran. 

2. Saat anak saya meninggal, saya bisa mengurus segala sesuatu 

hingga beres. Tapi setelah itu, saya sakit dan tidak bisa bekerja 
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hingga 3 bulan. Saat akan mengikuti retret 10 hari pun saya masih 

bingung, tapi tetap saya ikuti. Awal-awal beberapa hari saya tidak 

bisa bermeditasi, lalu Bhante Vimalaramsi meminta saya 

melakukan meditasi pemaafan. Saya lakukan dengan tulus, dan 

hasilnya luar biasa. Batin saya menjadi begitu tenang dan ringan. 

Dan ketika saya mencoba mengingat kesedihan sebelumnya, 

ternyata sudah tidak ada lagi, berganti lega dan bahagia. 

3. Saat anak saya yang satu lagi akan berdana makan ke Bhante 

Vimalaramsi yang kebetulan ada di Jakarta, terjadi peristiwa bom 

meledak dekat rute perjalanan yang ditempuh anak saya. Tapi hati 

saya saat itu tetap tenang dan tidak panik, masih bisa menelepon 

anak saya dan menanyakan kabarnya. Anak saya pun (Vera) yang 

juga meditator Twim bersama temannya (Angie) tetap tenang 

meneruskan perjalanan.  

4. Saat ada kejadian api merambat hingga ke penggorengan, saya 

tidak panik seperti biasanya karena sebelum ikut TWIM saya 

paling takut kebakaran. Tapi saat itu, saya bisa memadamkan api 

dengan tenang.  

(Yuni) 

Setelah mengikuti Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM) 

Retreat, saya mengalami banyak perubahan pola pikir dalam 

kehidupan sehari-hari. Saya bisa melatih kesadaran penuh cinta kasih 

tulus hingga memiliki perasaan bahagia yang konsisten dengan batin 

yang tenang dan damai. Saya juga lebih mudah melepaskan berbagai 

'sampah-sampah' pikiran atau kekotoran batin yang tidak bermanfaat 

dalam kehidupan. Dengan mempraktekkan TWIM, saya lebih mudah 

memasuki meditasi yang mendalam sehingga lebih mudah memahami 

Kebenaran Sejati secara lebih jernih.  

(Irvan Suwito) 
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Sebelum mengikuti Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM) 

Retreat saya berpikir meditasi hanya untuk orang yang tidak ada 

kerjaan dan sangat membosankan. Ternyata setelah mengikuti TWIM 

Retreat 10 hari, saya baru mengerti betapa meditasi sangat penting dan 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah merasakan 

manfaatnya, batin lebih tenang dan jernih, lebih memahami diri sendiri 

dan memiliki pengertian benar dalam melihat kebenaran sejati.  

(Debby Ongko) 

 

Sebelum ikut Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM) Retreat 

saya sangat gampang mengalami stress. Setelah mengikuti retreat 

meditasi ini pikiran saya menjadi lebih relax dan lebih ringan dalam 

mengatasi masalah kehidupan. 

(Androw Lawer) 

Sejak mengikuti Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM) Retreat, 

batin saya lebih tenang, damai dan optimis, tidak mudah panik, emosi 

dan stress. Obyek "Meditasi Pemaafan sangat membantu saya melepas 

perasaan bersalah dan sedih yang telah lama terpendam hingga 

mengganggu pikiran dan kesehatan. Meditasinya sangat membantu 

latihan kesadaran penuh cinta kasih tulus sehingga batin menjadi 

tenang, damai dan lebih menikmati kehidupan sehari-hari.  

(Tety Rustam/ Titi) 

 

Sejak mengikuti Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM) Retreat, 

saya jadi lebih memahami cara kerja cinta kasih (metta) ketika 

membantu orang yang menderita. 

Bahagia sebelum, pada saat, dan sesudah melakukan kebajikan, 

sehingga semuanya bisa merasakan manfaat dan juga kebahagiaan 

yang ada. Saya juga lebih bisa memaklumi banyak hal, lebih sering 
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muncul kesadaran untuk ada dalam "Brahma vihara" dan 

memancarkannya. Semoga semua hidup bahagia. Sadhu3x :) 

 (Lely S.) 
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Dukungan untuk Dhamma Sukha Meditation Center (DSMC) dapat dikirimkan 

ke: 

 

United International Buddha Dhamma Society Inc. 

 

UIBDS 

c/o Dhamma Sukha Meditation Center 

8218 County Road # 204, Annapolis, MO 63620 USA 

 

Hadiah Dhamma adalah hadiah tertinggi dan terbaik.  

 

 

Dhamma Sukha Meditation Center Anathapindika’s Park Complex 

8218 County Road # 204 Annapolis, MO 63620 

URL: www.dhammasukha.org 
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Anda juga dapat memberikan dukungan untuk penerbitan buku-buku Dhamma 

kepada Yayasan Dhammasukha Indonesia melalui: 

Rekening Bank BCA no. 179 0099 288  

an Yayasan Dhammasukha Indonesia  

Mohon menambahkan angka 003 di belakang jumlah dana  

(contoh: Rp 500.003)  

Selain buku ini, berikut adalah buku-buku sudah diterbitkan: 

 

 

 


